
Alltöövõtjate ja tarnijate käitumisjuhend 
määratleb põhimõtted ja nõuded, mis käsitle-
vad suhete ausust ja eetikanormide järgimist ja 
kohaldatavad õigusaktid, mida peavad täitsa 
Dussmann Gruppi alltöövõtjad ja tarnijad. 
Dussmann Group ootab oma alltöövõtjaid, 
tarnijaid ja konsultante (edaspidi „äripartnerid“) 
järgima ja rakendama järgmisi punkte oma 
ettevõtetes, mitte ainult äritegevuse kontekstis 
Dussmann Groupiga, vaid ka teiste klientide, 
lepinguliste partnerite, konkurentide ja riigia-
sutustega. Samuti oodatakse, et Dussmann 
Groupi äripartnerid laiendaksid käesolevas 
tegevusjuhendis sätestatud põhimõtteid ka 
oma äripartneritele.

Järgige seadusi ja määrusi 
Dussmann Group nõuab oma äripartneritelt  
kehtivate seaduste, määruste ja normide 
järgimist.

Väldi korruptsiooni ja  
altkäemaksu võtmist
Dussmann Group ootab oma äripartneritelt 
võitlust kõigi korruptsiooni ja ettevõtluskuri-
tegude vormidega ning algatama ennetavaid 
meetmeid. Äripartnerid tagavad, et nende 
töötajad ja alltöövõtjad ei paku, ei luba ega 
anna soodustusi Dussmann Groupi töötaja-
tele ega kolmandatele isikutele neile eesmär-
giga mõjutada iseseisvat äriotsust valesti.                                                

Kui Dussmann Groupi töötaja taotleb aktiiv-
selt hüvitist, tuleb sellest viivtamatult teatada 
Dussmann Groupi vastavusosakonnale.

Vältige huvide konflikte
Dussmann Group ootab oma äripartneritelt 
järgmiste otsuste tegemisel Dussmann Groupi 
ettevõtetega üksnes objektiivsete kriteeriumide 
alusel. Konfliktid isiklike huvidega või muud 
tegevused, sealhulgas tegevused pereliikmete 
või neile lähedaste isikutega välditakse või 
muudetakse läbipaistvaks.

Järgida ausa konkurents ja  
monopolivastaseid seadusi
Äripartnerid täidavad kõiki konkurentsisea-
duse nõudeid. Nad hoiduvad korraldustest ja 
kokkulepetest, mis mõjutavad hindu, tingimusi, 
strateegiaid ja kliendisuhteid, eriti pakkumistes 
osalemise ajal. Sama kehtib tundlikult konku-
reeriva teave vahetamise ja muude meetmete 
kohta, mis piiravad või võivad piirata konku-
rentsi ebaseaduslikult.́

Kaitse keskkonda
Dussmann Group loodab, et äripartnerid 
vähendavad pidevalt eneriga, materjalide  
ja muude ressursside tarbimist ning  
vähendavad jäätmeid. Dussmann Group 
nõuab keskkonnamõju vähendamiseks  
loodusõbralike toodete kasutamist.
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Kehtestage töötervishoid ja tööohutus
Äripartnerid tagavad ohutud, tervislikud  
töötingimused, et vältida tööga seotud  
vigastusi ja haigusi. Nad varustavad oma 
töötajad vajalike töömaterjalidega ja – 
vahenditega. Äripartnerid pakuvad oma  
töötajatele regulaarset koolitust ja juhenda- 
mist ja dokumenteerivad selle. Nad teatavad,  
dokumenteerivad ja hindavad riske kohe  
kui on tuvastatud tööga seotud önnetus.

Austage inimõigusi
Äripartnerid austavad iga inimese väärikust  
ja tagavad inimõiguste austamise kogu nende 
väärtusahelas.

Vastu diskrimineerimisele
Äripartnerid välistavad igasuguse diskrimineeri-
mise soo, vanuse, nahavärvi, päritolu, rahvuse, 
usu, seksuaalsuse, puude, poolitiliste vaadete 
või ametiühingute tegevuse alusel.

Edendada võrdseid võimalusi ja õigusi 
Äripartnerid tagavad oma suhetes õigluse,  
usalduse ja austuse. Äripartnerid maksavad 
asjakohast tasu ja järgivad siduvat miinimum-
palga taset.

Lapstööjõu ärahoidmine
Dussmann Group eeldab, et tema äripartnerid 
keelaksid  oma tegevused igasuguse lap-
stööjõu kasutamise ja hoiduksid sellest.  
Töötamise miinimumvanud ei tohi olla mada-
lam kui kohustuliku hariduse lõppemise vanus 
ja mitte mingil juhul alla 15 aasta. Kedagi ei 
sunnitakse otsese või kaudse vägivalla või  
hirmutamise ähvardusel tööd tegema oma 
tahte vastaselt. Töötamine on vabatahtlik.

Igasuguse ahistamise ja väärkohtlemise
ärahoidmine
Äripartnerid ei salli ahistamist ega  
väärkohtlemist, eriti soovimatut tähelepanu 
ning füüsilist või verbaalset ründamist.

Austage õigust kogunemisvaba-
dusele, ühinemisvabadusele ja 
kollektiivläbirääkimistele
Äripartnerid toetavad õigust kogunemisvaba-
dusele, ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirää-
kimistele. Järgitakse kehtivaid õiglaste  
töötingimuste eeskirju.

Kaitske andmeid ja ettevõtte vara
Isikuandmete töötlemisel on meie äripartnerid  
väga ettevaatlikud ja säilitavad range konfident-
siaalsuse vastavalt andmekaitse-eeskirjadele. 
Äripartnerid piiravad andmete kogumist ja 
töötlemist sellele, mis on vajalik või lepin-
guga kokku lepitud Dussmann Groupi jaoks 
teenuste osutamise kontekstis ja eranditult 
teenuse osutamise perioodil või vastavalt 
lepingule. Andmetöötluse turvalisus tagatakse 
sobivate tehniliste ja korralduslike meetmetega. 
Töötajad on koolitatud järgima konfidentsi-
aalsust ja andmekaitse-eeskirju. Dussmann 
Groupi ja tema klientide vara kasutatakse  
ettevaatlikult ja eranditult sihtotstarbeliselt. 
Ruume, töövahendeid ja kasutusõigusi või  
litsentse võib kasutada ainult ärilistel  
eesmärkidel ja teenuselepingu piires.

Järgige ja rakendage käitumisjuhendit
Äripartnerid vastutavad selle eest, et töötajad 
oleksid teadlikud alltöövõtjate ja tarnijate  
tegevusjuhendi sisust ning tagaksid, et nad 
saavad sellest ja järgivad seda. Dussmann 
Grupp nõuab oma äripartneritelt ka selle  
käitumisjuhendi sätete jõustamist oma  
alltöövõtjate ja tarnijate seas. Dussmann Grupp 
jätab endale õiguse ise käitmusjuhendi j 
ärgimist kontrollida või määrata selleks  
sõltumatu kolmas isik. Enne auditi toimumist 
konsulteeritakse asjaomase äripartneriga.



Teate rikkumistest ja muredest 
(teavitussüsteem/ombudsmann)
Kui Dussmann Gruppi heaks äripartneri töö 
käigus tuvastatakse käitumiskoodeksi  
rikkumine või seda kahtlustatakse, teavitatakse 
sellest kohe Dussmann Gruppi. Äripartnerid 
kasutavad Dussmann Gruppi teatiste süsteemi 
(ombudsmann): www.dussmanngroup.com/en/
corporate-responsibility/compliance.  
Äripartnerid ei salli diskrimineerimist nende 
suhtes, kes teatavad käitumisjuhendi 
rikkumisest.

Rikkumisel on tagajärjed 
Kui äripartner ei täida oma tegevusjuhendist 
tulenevaid kohustusi, on Dussmann Grupil 
õigus kasutada oma õigusi vastavalt  
lepingulistele eeskirjadele. Tagajärjed võivad 
hõlmata lepingulise suhte lõppemist.

Tegevusjuhendit käsitlevad küsimused 
võib adresseerida:
P. Dussmann Eesti OÜ  
administratiivsektsioon
Mustame tee 4,  
Tallinn 10621   
teavitus@dussmann.ee 
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Äripartneri kinnitus
Oleme saanud tegevusjuhendi koopia ja kohustume lisaks olemasolevatele  
lepingulistele kohustustele järgima selle sätteid.

  
Koht, kuupäev   Äripartneri allkiri 

  
Ettevõtte tempel  Nimi (trükitähtedega), amet


