Nejsme poradci, ani personální agentura.
Realizujeme náročné projekty našich klientů.
Jsme tým 77 profesionálních manažerů.

Etický kodex člena týmu BL4U
Společnost BL4U s.r.o. (dále jen Společnost) řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobré
pověsti firmy a důvěry všech zainteresovaných stran v ní.
Naše společnost přijímá tento Etický kodex jako soubor základních hodnot a chování, kterým se řídí
při výkonu své podnikatelské činnosti.
Dodržování Etického kodexu je ze strany naší společnosti, jejich pracovníků a dalších spolupracovníků
a subdodavatelů, jejím morálním závazkem upravujícím chování a jednání všech členů týmu vůči
Společnosti, spolupracovníkům, odběratelům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní
správy a veřejnosti.

Člen týmu BL4U dodržuje následující zásady:
1. Jednáme podle platných zákonů a Metodik společnosti BL4U
Nezávislost, transparentnost a integrita našich služeb jsou základem důvěry našich zákazníků
a standardem našeho podnikatelského jednání a chování. Hrajeme podle pravidel. Naše
podnikání vedeme tak, abychom ve své činnosti dodržovali veškeré příslušné zákony.

2. Předcházíme a aktivně řešíme střet zájmů
Abychom neohrozili naše podnikání, které stojí a padá s naší nezávislosti, musíme se vyhýbat
jakémukoli chování, které by vedlo ke konfliktu zájmů. Snažíme se zamezovat situacím, které
ohrožují nezávislost naší práce nebo by mohly být takto vnímány, a takové situace aktivně
řešíme.

3. Předcházíme a aktivně řešíme praní špinavých peněz
Naše společnost udržuje obchodní vztahy jen s respektovanými obchodními partnery, jejichž
podnikatelské aktivity se řídí veškerými příslušnými zákony a jejichž finanční prostředky
pocházejí ze zákonných aktivit. Z tohoto důvodu dodržujeme opatření týkající se praní
špinavých peněz a udržujeme odstup od podnikatelských subjektů, které jsou využívány k
praní špinavých peněz. Identita našich obchodních partnerů je řádně prověřena a
zkontrolována ještě předtím, než s nimi zahájíme spolupráci.

4. Předcházíme a aktivně řešíme korupci
Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, přijímali, nabízeli, slibovali nebo dávali úplatky.
Předcházíme rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit
řádné plnění našich závazků vůči partnerům. Člen týmu se musí vyvarovat vztahů vzájemné
závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, které by mohly ohrozit jeho nezávislost.
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5. Chráníme informace a soukromí svých klientů
Řídíme se veškerými příslušnými zákony týkajícími se ochrany osobních dat. Osobní údaje a
důvěrné informace, které získáme v průběhu obchodního vztahu s klientem, uvolňujeme
pouze na základě povolení a pokynů klienta a v souladu s příslušnými právními předpisy.
Chráníme osobní údaje a důvěrné informace před neautorizovaným a nezákonným použitím,
zpřístupněním, dostupností, ztrátou, změnou, poškozením nebo zničením.
Členové týmu řádně chrání a neautorizovaným osobám nepředávají know-how společnosti či
neveřejné informace o společnosti, zákaznících nebo jiných smluvních stranách.
Člen týmu musí dodržovat opatření společnosti, které se týkají IT, a jedná v souladu
s bezpečnostními pravidly, která jsou ve společnosti zavedena.

6. Vzájemný respekt
Ceníme si různorodosti všech členů týmu a považujeme ji za konkurenční výhodu, kterou je
nutno podporovat a rozšiřovat. Žádná člen týmu ani obchodní partner nesmí být přímo či
nepřímo diskriminován, sexuálně obtěžován nebo jakkoli osobně znevažován a bude chráněn
příslušnými zákony týkajícími se rovnoprávnosti. Dodržujeme platné právní předpisy v oblasti
mezd, pracovní doby a práce přesčas.

7. Chráníme majetek společnosti
Hmotný a nehmotný majetek BL4U (např. hotovost, strojní vybavení, know-how, patenty a
obchodní značky) představují pro společnost obchodní aktiva, která mohou být využívána
výhradně k obchodním účelům. To se rovněž týká majetku obchodních partnerů, s nimiž se
členové týmu BL4U během své práce dostávají do kontaktu.

8. Dodržujeme pravidla BOZP a OŽP
Ochrana členů našeho týmu je pro nás tou nejvyšší prioritou, jelikož oni jsou pro naši
společnost nepostradatelní. Zajišťujeme jim zdravé a bezpečné pracovní prostředí.
Minimalizujeme přímý i nepřímý dopad naší činnosti na životní prostředí.
Každý člen týmu BL4U je povinen dobře znát pravidla obsažená v Etickém kodexu i hodnoty, z nichž
tato pravidla vycházejí, a rozumět jejich významu a náležitě je dodržovat.
Dodržování Etického kodexu přikládá společnost BL4U absolutní prioritu. Z tohoto důvodu bude proti
členům týmu, kteří jej poruší, zahájeno disciplinární řízení se všemi z toho plynoucími důsledky
včetně ukončení spolupráce a požadování náhrady způsobené škody. Obdobně se společnost BL4U
zachová vůči členům týmu, kteří nařídí či schválí porušení Etického kodexu nebo které o takovém
porušování ví, a přesto neprodleně nepodniknou kroky k jeho nápravě.
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I když Etický kodex poskytuje mnoho pravidel týkajících se zásad etického jednání, nemůže
postihnout všechny situace, se kterými se může kdokoli z nás v často komplikované realitě
podnikatelské činnosti setkat. Je nutné nejen dodržovat jednotlivá pravidla, ale především duch
Etického kodexu. Stejně tak nemůže Etický kodex nahradit naši osobní odpovědnost a nesnímá z nás
povinnost užívat vlastní úsudek.
V případě jakýchkoli nejasností, pochybností a podnětů ohledně dodržování Etického kodexu je proto
nutné oznámit je svému nadřízenému a poradit se o vhodném chování a dalším postupu.
Pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možné nadřízeného informovat, je možné je spojit se přímo
s naší společností na těchto kontaktech:
BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2, Praha 9 - Vysočany
Mail:
info@bl4u.cz
Telefon:
+420 284 028 886
Společnost BL4U s.r.o. bude rozhodně chránit své členy týmu před možnými negativními důsledky
takového oznámení.
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