Děláme svou práci nejlépe, jak umíme.
ETICKÝ KODEX FIRMY TECHNIMAX S.R.O.
1. Proč?
Etický kodex firmy Technimax vznikl za účelem stanovení základních principů, pravidel a filozofie fungování a provozu firmy
Technimax.

4.2. Nečiníme žádná nepravdivá prohlášení týkající se konkurentů, jejich zboží a služeb a nevstupujeme do jejich vztahů
s dodavateli tak, že by to narušovalo platnou legislativu.
4.3. Nenabízíme nebo neposkytujeme dary, jakékoliv pozornosti nebo cokoli hodnotného v souvislosti s výběrovým řízením.

Všichni zaměstnanci společnosti Technimax jsou povinni tento kodex dodržovat a neustále jej mít na paměti při veškerých
činnostech souvisejících s plněním pracovních úkolů. Pouze zaměstnanci, kteří chtějí pracovat odpovědně a v souladu s
tímto etickým kodexem tak, aby neohrozili svého zaměstnavatele, své kolegy, ani sebe, mohou pokračovat v práci na
budování silné organizace, jejímž cílem je i jejich dlouhodobý rozvoj, prosperita a osobní uplatnění. Management Technimax
si plně uvědomuje, že zaměstnanci jsou nejcennějším kapitálem a upřednostňuje proto dlouhodobé a perspektivní vztahy.

4.4. Nenabízíme, neposkytujeme, nepožadujeme nebo nepřijímáme úplatky, provize, všimné či další platby.

Naše základní hodnoty

5.2. Nefalšujeme dokumenty, firemní záznamy uchováváme, předkládáme a likvidujeme v souladu se zákonem ani
neměníme, neskrýváme záznamy za účelem poškodit jejich úplnost či dostupnost.

Zákazník je pro nás na prvním místě.
Děláme svou práci nejlépe, jak umíme.
Hledáme nové cesty a vydáváme se po nich.
Pracujeme na sobě a zdokonalujeme se.
Jsme tady proto, že nás to baví.
2. Dodržujeme zákon
2.1. Zaměstnanci nesmí sdělovat třetím stranám interní informace zneužitelné jakýmkoliv způsobem v dalším obchodním
styku.
2.2. Zaměstnanci musí zabránit úniku informací o obchodních partnerech, jejich kontaktech, historii jednání i dalších
dokumentech zneužitelných především v obchodním styku.
2.3. Pokud se zaměstnanec dozví o možném šetření ze strany státních úřadů mimo své zaměstnání, je povinen okamžitě
informovat svého nadřízeného.
3. Všichni máme svá práva
3.1. Respektujeme legislativu a zákonná nařízení týkající se zaměstnanců. Při náboru, povýšení nebo ukončení pracovního
poměru postupujeme pouze podle objektivních a nediskriminačních kritérií.
3.2. Dodržujeme platné zákony o bezpečnosti práce a interní směrnice, záměrně neohrožujeme bezpečnost druhých.
3.3. Podporujeme pracovní prostředí plné respektu, bez obtěžování a neprofesionálního chování. Aktivně navzájem
spolupracujeme, abychom plnili cíle, které si společnost Technimax vytyčila.
4. Základní pravidla pro styk s obchodními partnery
4.1. Ke všem zákazníkům přistupujeme s úctou a respektem, poskytujeme výhradně pravdivé informace a na požadavky
reagujeme v nejkratší možné lhůtě.

5. Chráníme majetek a informace
5.1. Zodpovědně chráníme majetek a investice firmy Technimax před ztrátou, poškozením, krádeží i zneužitím.

5.3. Účetní záznamy o finančních transakcích zaznamenáváme přesně a pravdivě.
6. Důvěrné informace
6.1. Respektujeme a chráníme důvěrné informace společnosti Technimax, a to včetně informací uložených na počítačích
a zařízení firmy Technimax.
6.2. Osobní údaje zaměstnanců a zákazníků používáme pouze k legitimním účelům spojeným s provozem, v míře nezbytné a
v rámci platné legislativy.
7. Vyhýbáme se střetu zájmů
7.1. Má-li zaměstnanec jakoukoliv osobní vazbu k dodavateli, konkurentovi nebo partnerovi registrovaném v dealerském
programu, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému.
7.2. Zaměstnanci se mohou účastnit zákonných aktivit mimo společnost Technimax, a to včetně dalšího zaměstnání, pouze
při dodržení následujících pravidel. Aktivita nesmí negativně ovlivňovat výkon zaměstnance v zaměstnání, nesmí být
v jakémkoliv konfliktu s aktivitami společnosti Technimax a lze ji vykonávat výhradně mimo pracovní dobu.
7.3. Nepřijímáme ani nenabízíme jakékoliv věcné dary, peněžité dary nebo služby, které by mohly vyvolat podezření
z nekalého ovlivňování či jednání.
7.4. Striktně oddělujeme profesní a politické zájmy, nevyužíváme pověsti firmy Technimax ke svým politickým činnostem.
Důvěru zákazníků si získáme tím, že plníme všechny sliby, které od nás dostanou.
Zajímá nás pouze dlouhodobý úspěch, proto hledáme dlouhodobá řešení.
Vyhledáváme negativní recenze zákazníků, protože hlavně ty nám pomohou najít skutečné problémy.
Nejsme jen rostoucí firma, jsme lidé z masa a kostí, kteří chtějí být v tom, co dělají, nejlepší.
Tým zaměstnanců Technimax s.r.o.

