Csoport
Termékmegfelelőségi
Szabályzata
A Kingspan Group plc célja, hogy minden tevékenységébe beépítse a tisztességre, őszinteségre és a
jogszabályi megfelelésre vonatkozó alapértékeit. A Kingspan Group plc figyelembe veszi minden
érdekelt fél igényeit és elvárásait, és ezekre az alapértékekre építi sikeres és fenntartható üzleti
tevékenységét. (Lásd: Kingspan Csoport Magatartási Kódexe).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
A Csoport Termékmegfelelőségi Csapata tölti be a megfelelőségi funkciót és támogatja a Kingspan
megfelelőségi irányítását a Csoport szabályzatainak, folyamatainak és eljárásainak végrehajtása során az
irányítási rendszerek folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében.
A Csoport Termékmegfelelőségi Csapata dokumentálja és kezeli a megfelelőségi kockázatértékelését,
szabványait és eljárásait az ISO 37301 szabványnak megfelelően.
A Kingspan Group plc maradéktalanul elkötelezett annak biztosítására, hogy minden alkalmazottnak
lehetősége legyen bejelenteni szabálysértést, illetve esetleges szabálysértést, és
ennek során érezze a támogatást és ne tartson a megtorlástól vagy bosszútól, továbbá
lehetősége van közvetlenül kapcsolatba lépni a Termékmegfelelőségi Csapattal e-mailben:
ComplianceConcerns@kingspan.com.
Vagy lásd a Kingspan Csoport Magatartási Kódexének „Szóljon!” c. szakaszában található kapcsolattartók
jegyzékét.
A Kingspan Group plc elkötelezett amellett, hogy az összes üzleti terméke és tevékenysége megfeleljen
a jogszabályoknak és minden vonatkozó jogszabályi és egyéb kormányzati előírásnak, beleértve a
jogszabályi követelményeket, az ipari szabályzatokat és szabványokat, továbbá a vállalatirányítást, a
legjobb gyakorlatot, az etikai és a közösségi elvárásokat.
Minden részlegnek és üzleti egységnek biztosítania kell, hogy a megfelelőség kezelését a Kingspan
Csoport Magatartási Kódexében meghatározott alapérték alkalmazásával alakítja ki.
A megfelelés beépül a vállalatnak dolgozó emberek magatartásába, amely mindenekelőtt a vezetés
szakmai színvonalától függ minden szinten és biztosítja, hogy termékeink megfelelnek a
legmagasabb szintű szabványoknak, attól függően, hogy melyik joghatóságban kerülnek
értékesítésre.
A Kingspan elkötelezett amellett, hogy e kötelező értékek és a megfelelés iránti elkötelezettség
alkalmazásával fenntarthatjuk erkölcsi integritásunkat és megelőzhetjük termékeink meg nem felelését. A
tisztesség, őszinteség, a megfelelés és az üzleti tevékenység alapértékei az etikus és gondos irányítás
kulcsfontosságú elemei.
A szervezeti megfelelési kötelezettségek, szabályzatok, folyamatok és eljárások be nem tartása a
termékek nem megfelelését eredményezheti, amely jelentős hatást gyakorolhat ügyfeleinkre és
végfelhasználóinkra, és szankciókat vonhat maga után.
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