
KORPORÁTNA ZODPOVEDNOSŤ (CSR) 

 
 
1. Záväzky Orange – Orange koná v súlade so „Záväzkami zodpovedného obstarávania“ dostupnom na:  

 
http://www.fournisseurs.orange.com/en/web/guest/achats-responsables 
 

2. Súlad s Kódexom správania dodávateľov – Orange vypracovala „Kódex správania dodávateľov“, s cieľom zdieľať s 
dodávateľmi svoje sociálne, spoločenské záväzky a záväzky v oblasti životného prostredia. Každá Zmluvná strana 
zaväzuje konať v súlade s Kódexom správania dodávateľov a vyžadovať od svojich dodávateľov a subdodávateľov 
a ostatných osôb, nad ktorými vykonáva kontrolu, aby rešpektovali princípy stanovené v Kódexe. 
 
Orange je oprávnená upraviť Kódex správania dodávateľov tak, aby bol tento vždy v súlade s právnymi predpismi, 
reguláciami alebo akýmkoľvek súdnym rozhodnutím. Posledná aktualizovaná verzia Kódexu správania dodávateľov je 
dostupná na:  
 
http://www.fournisseurs.orange.com/en/web/guest/nos-fournisseurs 
 

3. Súlad s korporátnou zodpovednosťou (CSR Rules) – každá Zmluvná strana sa zaväzuje byť v súlade a vyžadovať 
od svojich dodávateľov a subdodávateľov a ostatných osôb, nad ktorými vykonáva kontrolu súlad so všetkými 
aplikovateľnými vnútroštátnymi, európskymi a medzinárodnými pravidlami týkajúcimi sa etických štandardov a 
zodpovedného správania, vrátane, avšak nie výlučne, pravidiel týkajúcich sa ľudských práv, ochrany životného 
prostredia, ľudského zdravia a bezpečnosti osôb a udržateľného rozvoja (ďalej len „Pravidlá CSR”). 
 
Predovšetkým v súlade s francúzskym zákonom č. 2017-399 zo dňa 27. marca 2017 o „povinnosti starostlivosti 
materských spoločností a ovládaných spoločností“, sa Zmluvné strany zaväzujú zamedziť poškodzovaniu ľudských práv 
a základných slobôd, zdravia a bezpečnosti osôb, a životného prostredia, v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou.  
 
Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa a vyžadovať od svojich subdodávateľov a všetkých osôb, nad ktorými vykonávajú 
kontrolu, aby sa zdržali použitia detskej alebo nútenej práce a bojovať proti akejkoľvek diskriminácií.  
 

4. Reporting – Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Orange všetky informácie a dáta potrebné pre i) zabezpečenie akejkoľvek 
povinnej ohlasovacej povinnosti a ii) implementáciu Pravidiel CSR. 

 
Zmluvné strany sa budú pravidelne stretávať za účelom revízie indikátorov týkajúcich sa súladu s Pravidlami CSR a ich 
hodnotenia alebo za účelom definovania akčného plánu a pravidiel, ktoré majú byť dodržiavané, ak sú potrebné.  
 

5. Audity a hodnotenia - Orange a/alebo jej poverený zástupca je kedykoľvek oprávnený, priamo alebo prostredníctvom 
tretej osoby určenej zo strany Orange, vykonať hodnotenie alebo audit Dodávateľa, jeho subdodávateľov ako aj všetkých 
osôb, nad ktorými vykonáva kontrolu, za účelom zistenia súladu s platným Kódexom správania dodávateľov a Pravidlami 
CSR.  

 
V prípade subdodávok sa Dodávateľ zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia vo vzťahu k subdodávateľom a všetkým 
osobám, nad ktorými vykonáva kontrolu na zabezpečenie ich súladu s Pravidlami CSR a na zabezpečenie prístupu 
Orange do ich priestorov. Spôsoby intervencie aplikovateľnej na vyššie uvedené operácie budú určené spoločne zo 
strany Orange a Dodávateľa.  

 
6. Ukončenie – Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Orange každé porušenie Pravidiel CSR alebo Kódexu 

správania dodávateľov, o ktorom sa dozvie a prijať všetky potrebné opatrenia za účelom nápravy tohto porušenia. Pre 
prípad trvalého, opakovaného alebo úmyselného porušenia vyššie uvedených záväzkov, je Orange oprávnená ukončiť 
Zmluvu. 

 

http://www.fournisseurs.orange.com/en/web/guest/achats-responsables
http://www.fournisseurs.orange.com/en/web/guest/nos-fournisseurs

