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Group Product
Compliance Policy
Kingspan Group plc stara się uwzględniać we wszystkich swoich działaniach podstawowe wartości,
jakimi są rzetelność, uczciwość i zgodność z prawem. Kingspan Group plc będzie uwzględniać potrzeby
i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron oraz opierać się na tych podstawowych wartościach
w celu osiągania sukcesu i zrównoważonego rozwoju firmy. (Patrz: Kodeks Postępowania Grupy
Kingspan).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
Zespół ds. Zgodności Produktów Grupy pełni funkcję jednostki ds. zgodności i wspiera zarządzanie
zgodnością w Kingspan, wdrażając polityki, procesy i procedury Grupy w celu zapewnienia ciągłego
doskonalenia systemów zarządzania.
Zespół ds. Zgodności Produktów Grupy będzie dokumentować i aktualizować ocenę ryzyka w zakresie
zgodności, standardów i procedur według normy ISO 37301.
Kingspan Group plc jest całkowicie zaangażowana w zapewnianie każdemu pracownikowi możliwości
zgłaszania wykroczeń lub potencjalnych nadużyć, a w trakcie ich zgłaszania pracownik powinien czuć
się wspierany i nie obawiać się działań odwetowych ani represji, a także mieć możliwość bezpośredniego
kontaktu z zespołem ds. zgodności produktów poprzez e-mail: ComplianceConcerns@kingspan.com
Można również skorzystać z listy osób kontaktowych w sekcji „Zabierz głos” zawartej w Kodeksie
Postępowania Grupy Kingspan.
Kingspan Group plc dba o to, aby wszystkie produkty i działania biznesowe były zgodne z prawem i
wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i innymi rozporządzeniami, kodeksami i normami
przemysłowymi, a także ładem korporacyjnym, najlepszymi praktykami, oczekiwaniami etycznymi i
społecznymi.
Wszystkie oddziały i jednostki organizacyjne dopilnują, żeby ich podejście do kwestii zgodności
z przepisami było wzorowane na stosowaniu podstawowych wartości określonych w Kodeksie
Postępowania Grupy Kingspan.
Zgodność jest głęboko zakorzeniona w zachowaniach ludzi pracujących dla firmy i zależy przede
wszystkim od profesjonalnych standardów przywództwa na wszystkich szczeblach i od zapewnienia,
że nasze produkty są zgodne z najwyższymi standardami, w zależności od jurysdykcji, do której są
sprzedawane.
Firma Kingspan jest przekonana, że stosując obowiązujące wartości i zobowiązując się do zachowania
zgodności, możemy zabezpieczyć naszą uczciwą działalność i uniknąć niezgodności naszych produktów
z przepisami. Integralność, uczciwość, zgodność z przepisami i podstawowe wartości firmy są
kluczowymi elementami etycznego i sumiennego zarządzania działalnością.
Nieprzestrzeganie organizacyjnych zobowiązań dotyczących zgodności, polityk, procesów i procedur
może spowodować, że produkt niezgodny z wymogami będzie miał potencjalnie znaczący wpływ na
naszych klientów i końcowych użytkowników oraz może skutkować sankcjami.
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