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CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI
Acest cod prezintă principiile fundamentale ale
Grupului în materie de etică. El defineşte
cadrul pentru comportamentele aşteptate în sânul
companiei şi li se aplică tuturor angajaţilor Edenred,
precum şi furnizorilor companiei.
Implementarea sa este condiţia pentru îndeplinirea
ambiţiei noastre în direcţia unei creşteri profitabile şi
durabile.

Fiecare persoană va descoperi în codul nostru un ghid
care să o ajute să ia decizii şi să acţioneze în exercitarea
responsabilităţilor sale profesionale de zi cu zi. Contez pe
dumneavoastră să asiguraţi aplicarea - atât de către
dvs., cât şi de colaboratorii dvs. - a tuturor regulilor etice
prezentate în acest cod.
Bertrand Dumazy
Preşedinte şi Director General Edenred
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OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA ACEASTĂ NOUĂ VERSIUNE
Codul de etică, precum şi politicile şi procedurile aferente, au fost actualizate luând în considerare
cele mai bune practici, feedback-ul relevant, precum şi legile şi reglementările aplicabile în cazul unui
grup internaţional precum Edenred.
Acest document comun, supus actualizărilor periodice, acoperă subiecte esenţiale pentru Edenred.
Pe lângă reamintirea regulilor de etică, angajaţii Edenred vor găsi aici numeroase informaţii practice
(semnalate prin simbolul
), care fac trimitere la politicile şi procedurile interne corespunzătoare,
precum şi la cursurile de instruire disponibile pe fiecare subiect.
Este responsabilitatea fiecăruia să îşi însuşească informaţiile cuprinse în acest cod, să îl pună în practică
în activităţile sale cotidiene - şi să ia legătura imediat cu superiorul ierarhic direct, managerul de
operaţiuni, regional sau de Grup, dacă întâmpină dificultăţi sau dacă are întrebări cu privire la
aplicarea lui.
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VALORILE NOASTRE
Entuziasmul de
a ajuta clientul
Suntem dedicaţi
companiilor,
angajaţilor şi
comercianţilor,
pentru a înţelege şi
anticipa cât mai
bine nevoile lor şi a
ne adapta serviciile
şi programele la
evoluţia acestora din
urmă. Ne-am
angajat să
perfecţionăm cele
mai mici detalii,
astfel încât toţi
clienţii noştri, fără
excepţie, să ne
recomande
cunoscuţilor lor.

Respect

Imaginaţie

Simplitate

Excelenţa
operaţională se
bazează pe respect.
Respect faţă de clienţii
noştri, pentru care
acţionăm proactiv,
responsabil şi onest.
Respect pentru colegii
noştri, faţă de care ne
exprimăm zilnic
gratitudinea şi
recunoştinţa. Respect
faţă de acţionarii
noştri, prin utilizarea cu
eficacitate a resurselor
puse la dispoziţia
noastră. Respect faţă
de societate, căreia îi
oferim produse şi
servicii care creează
valoare pentru toate
părţile implicate.

Imaginaţia permite
inovaţia şi deschide
calea către
progres. În fiecare
zi, noi ne punem
imaginaţia la
treabă pentru a
inspira şi conecta
companiile,
angajaţii şi
comercianţii, în
lumea muncii de
astăzi şi de mâine.

Clienţii noştri îşi
doresc să aibă cu
noi o relaţie de
afaceri simplă şi
facilă. Noi ne
străduim să fim simpli
în tot ceea ce
facem şi transparenţi
în tot ceea ce
spunem.

Spirit
antreprenorial
Spiritul
antreprenorial
Edenred este un
motor de creştere şi
poartă suflul
inovator al
companiei către
noi teritorii pe care
Grupul are ambiţia
să le exploreze. El
consolidează
responsabilitatea
locală şi ne permite
să ne îmbunătăţim
constant excelenţa
operaţională.
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CONDUITA DE AFACERI
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CONDUITA DE AFACERI
Protejarea activelor
companiei
Fiecare angajat este responsabil de
utilizarea în condiţii
corespunzătoare şi de protejarea
bunurilor şi resurselor companiei.
Aceste bunuri trebuie să fie utilizate
în conformitate cu scopul lor
profesional sau în cadrul stabilit.
Fiecărui angajat în parte îi revine
responsabilitatea de a proteja
aceste bunuri împotriva
degradării, modificării, fraudelor,
pierderilor sau furturilor.

Protecţia datelor
personale
Datele cu caracter personal reprezintă
un veritabil avantaj pentru Edenred:
ele constituie un catalizator al inovaţiei
şi dezvoltării, în beneficiul clienţilor,
partenerilor şi utilizatorilor serviciilor
Grupului.
Pentru a consolida încrederea cu
privire la utilizarea acestor date, este
esenţial ca toţi angajaţii şi partenerii
Grupului să respecte angajamentele
de transparenţă, proporţionalitate şi
securitate a prelucrării datelor cu
caracter personal.

Politică şi
documentaţie
O politică internă de protecţie a datelor cu
caracter personal adresată angajaţilor
Grupului va intra în vigoare în 2021.
Un modul de instruire online dedicat protecţiei
datelor cu caracter personal a fost dezvoltat
pentru toţi angajaţii Grupului.

Acest lucru este posibil îndeosebi prin
respectarea politicilor de protecţie a
datelor cu caracter personal şi
documentaţiei destinate angajaţilor.
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CONDUITA DE AFACERI
Securitatea informatică
Este imperios necesar ca Grupul să
protejeze informaţiile pe care le
procesează, indiferent de situaţie.
Edenred procesează o cantitate
mare de date, iar acestea sunt
activele strategice ale Grupului,
indispensabile activităţilor sale.
Utilizarea tot mai extinsă a noilor
tehnologii şi soluţiilor inovatoare
creează noi surse de risc, precum
cele legate de securitatea
cibernetică.

Edenred trebuie să fie pregătită să
facă faţă ameninţării reprezentate
de aceste riscuri şi tentativelor de a
aduce atingere disponibilităţii,
integrităţii sau confidenţialităţii
datelor sale.

De altfel, echipamentele şi
instrumentele informatice - în
principal calculatoarele, programele
software, reţelele - sunt puse la
dispoziţia angajaţilor în scopuri
profesionale.

Tocmai de aceea, fiecare angajat
sau partener al grupului trebuie:

Utilizarea în scopuri personale este
acceptată, cu condiţia să fie
moderată şi să nu împiedice
activităţile profesionale. Fiecare
angajat răspunde pentru activele IT
care îi sunt încredinţate şi trebuie să
proceseze datele la care are acces
în conformitate cu reglementările în
vigoare.

 să respecte regulile de securitate
informatică în vigoare din cadrul
Grupului;
 să protejeze şi să asigure toate
informaţiile şi datele confidenţiale.
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CONDUITA DE AFACERI
Securitatea informatică
Recomandările Grupului în ceea ce priveşte securitatea informatică şi utilizarea noilor tehnologii se concretizează
în special prin două documente-cheie adresate angajaţilor - carta IT şi Politica privind reţelele de socializare.

Carta IT
Acest Ghid, disponibil pe platforma internă
RED, îşi propune să ajute angajaţii Edenred să
respecte regulile de securitate informatică în
vigoare în cadrul Grupului.
El explică principalele reguli aplicabile şi
defineşte practicile care trebuie adoptate
pentru a proteja şi securiza toate informaţiile şi
datele cu caracter confidenţial.

Politica privind reţelele de
socializare

Acest document, disponibil pe platforma internă RED, a fost
conceput pentru a veni în ajutorul tuturor angajaţilor.
El reuneşte informaţii, sfaturi şi câteva reguli de bun simţ pe care
să le adoptaţi în momentul în care vă exprimaţi opinia pe
reţelele de socializare, în nume personal şi/sau profesional.
Angajaţilor le este recomandat în special să adopte o atitudine
pozitivă şi responsabilă în relaţia cu Grupul şi cu părţile sale
interesate.
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CONDUITA DE AFACERI
Prevenirea spălării
banilor

Respectul faţă de
concurenţă

Angajaţilor li se cere o atitudine
extrem de vigilentă pentru a
semnala imediat orice solicitare
neobişnuită care ar putea ridica
suspiciunea unei tentative de
legalizare a unor venituri provenite
din activităţi ilicite.

O concurenţă liberă şi echitabilă
trebuie să fie regula care
guvernează relaţiile existente între
jucătorii de pe aceeaşi piaţă, dar şi
pe acelea pe care ei le stabilesc cu
furnizorii lor şi prestatorii respectivi.
Respectarea normelor legale
stabilite în acest domeniu de fiecare
dintre jurisdicţii permite o creştere
fiabilă şi durabilă.

Ghid de prevenire a
riscului de spălare a
banilor

Pentru a permite fiecărei entităţi din cadrul
Grupului să înţeleagă într-o manieră practică şi
eficientă
conceptele
şi
reglementările
împotriva spălării banilor, precum şi principiile
punerii lor în practică în viaţa de zi cu zi,
Grupul a dezvoltat un ghid al reglementărilor
împotriva spălării banilor, disponibil pe
Sharepoint Regulatory Affairs.

Angajaţii trebuie să adopte un
comportament echitabil în conduita
de afaceri, abţinându-se de la
defăimarea sau denigrarea
concurenţilor lor. Angajaţii sunt
rugaţi să acorde o atenţie
deosebită la respectarea acestor
reguli şi să aplice principiile în
desfăşurarea activităţilor lor.

Ghid de conformitate
cu legile concurenţei
Acest Ghid, disponibil pe Sharepoint
Regulatory Affairs, îşi propune să ajute
angajaţii Edenred să respecte legile şi
reglementările antitrust pe care Grupul este
obligat să le respecte.
El explică principalele reguli aplicabile şi
defineşte comportamentele care trebuie
adoptate, dar şi pe cele interzise.
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CONDUITA DE AFACERI
Prevenirea corupţiei
Fiecare angajat trebuie să vegheze
la respectarea legilor de prevenire a
corupţiei. Respectarea acestor
reglementări impune vigilenţă zilnică
în exercitarea activităţilor, dar şi în
practicile terţilor cu care angajatul
este obligat să lucreze.
Aceste legi au ca obiectiv
prevenirea comportamentelor prin
care se urmăreşte ca o persoană să
beneficieze sau să i se ofere un
avantaj de orice natură care ar
modifica, influenţa sau recompensa
comportamentul sau îndeplinirea
obligaţiilor sale de serviciu.

Grupul pune la dispoziţia tuturor
angajaţilor săi: un ghid detaliat de
prevenire a corupţiei, un modul de
instruire online EDU, o procedură de
evaluare a terţilor şi un dispozitiv de
protejare a avertizorilor de integritate.

Ghid de prevenire
a corupţiei
Acest ghid practic, disponibil pe Sharepoint
Regulatory Affairs, este un instrument de
asistenţă operaţională pentru toţi angajaţii, el
stabilind proceduri şi măsuri clare şi adaptate la
specificul Grupului, la activităţile sale şi la
riscurile de corupţie la care ar putea fi expuşi
angajaţii săi, în mod colectiv sau individual.
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CONDUITA DE AFACERI
Prevenirea fraudei
Frauda este definită ca fiind orice
comportament ilegal deliberat, prin
care se urmăreşte însuşirea,
deturnarea, falsificarea,
ascunderea, omiterea sau
distrugerea de bani, bunuri, date
sau informaţii care aparţin
Edenred.
Angajaţilor li se solicită o atitudine
extrem de vigilentă pentru
prevenirea acestui tip de
comportament în cadrul Grupului.

Relaţiile cu furnizorii
Alegerea furnizorilor trebuie să fie
imparţială şi exigentă. Grupul îi
selecţionează pentru
profesionalismul şi competitivitatea
lor, în perspectiva unei relaţii bazate
pe încredere. Factorii de decizie
trebuie să respecte reglementările,
în special pe acelea privind legile
concurenţei.
Grupul îşi încurajează partenerii
comerciali, subcontractanţii şi
furnizorii să adopte reguli etice,
sociale şi de mediu, în spiritul valorilor
descrise în prezentul document.
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CONDUITA DE AFACERI
Conflictul de interese
Un conflict de interese este o situaţie în care interesele companiei
diferă de interesele personale ale unui angajat sau ale cercului său
de apropiaţi (rude apropiate, prieteni, relaţii personale sau de
afaceri).
Angajaţii trebuie să rămână vigilenţi şi să nu accepte o situaţie care
ar favoriza un interes personal (al lor sau al altor persoane) ce ar
putea compromite motivaţia de a acţiona şi interesele profesionale.

Grupul a implementat proceduri de
control intern, audit, informare şi
raportare care fac parte integrantă din
sistemul
intern
menit
să
asigure
respectarea principiilor sale de etică.

Corectitudinea şi acurateţea
informaţiilor comerciale şi financiare
Grupul se angajează să elaboreze şi să distribuie informaţii
comerciale şi financiare corecte şi exacte, în mod transparent şi în
timp util, către toţi acţionarii săi.
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DREPTURILE OMULUI
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DREPTURILE OMULUI
Lupta împotriva
discriminării
Non-discriminarea este un principiu
fundamental al politicii Edenred
privind resursele umane.
Toţi angajaţii se obligă să interzică
orice formă de discriminare,
indiferent dacă este pe criterii de
sex, vârstă, situaţie familială, origine,
orientare sexuală, capacitate fizică
sau apartenenţă la o organizaţie
politică, religioasă sau sindicală.
Meritocraţia este un principiu
fundamental. Deciziile legate de
recrutare, promovare, formare sau
remunerare sunt bazate pe
atitudine, competenţe şi
performanţă.

Lupta împotriva muncii
forţate şi a celei la negru
Atitudinea angajaţilor şi în
special respectul sunt axe
importante ale culturii
companiei Edenred.
În plus, Grupul încurajează
iniţiativele care vizează
dezvoltarea diversităţii
angajaţilor, promovarea
egalităţii de şanse şi asigurarea
unui management dinamic al
carierei pentru toată lumea.

Munca forţată este definită drept
munca exercitată sub constrângere
sau ameninţare.
Munca la negru reprezintă
nedeclararea în mod oficial a unei
persoane care lucrează în cadrul
companiei.

Edenred s-a angajat să nu recurgă
la munca forţată sau la negru, să
refuze să lucreze sau să înceteze
imediat colaborarea cu furnizorii
sau prestatorii care ar putea folosi
persoane ce lucrează sub
constrângere sau ameninţare.
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DREPTURILE OMULUI
Lupta împotriva exploatării
prin muncă a copiilor
Fiecare dintre entităţile Grupului se
obligă să respecte riguros limita minimă
de vârstă aplicabilă muncii efectuate de
copii în toate ţările în care Grupul îşi
desfăşoară activitatea.
Indiferent de situaţie, această vârstă
minimă nu poate fi inferioară celei
prevăzute de convenţiile 138 şi 182 ale
Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
adică 16 ani, respectiv 18 ani pentru
muncile periculoase sau deosebit de
dificile.

Grupul va aduce acest angajament la
cunoştinţa terţilor cu care desfăşoară
relaţii de afaceri, pentru a se asigura că
el este aplicat în mod corespunzător.

Sănătatea şi securitatea
Grupul acordă o atenţie deosebită
condiţiilor de sănătate şi siguranţă de
care beneficiază angajaţii săi în
îndeplinirea obligaţiilor lor. În acest
sens, Grupul adoptă politici care
urmăresc să prevină şi, acolo unde
este cazul, să reacţioneze rapid dacă
se aduce atingere sănătăţii şi
securităţii angajaţilor.
Fiecare angajat se obligă astfel să
respecte cadrele legale locale în
materie de sănătate şi securitate în
muncă, pentru a contribui la un mediu
de lucru cât mai sigur cu putinţă.
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DREPTURILE OMULUI
Hărţuirea
Dreptul la respect şi demnitate
umană este un principiu
fundamental. Grupul interzice orice
comportament sau acţiune care
contravine acestui drept şi, în
particular, orice formă de hărţuire
morală sau sexuală. Fiecărui
angajat îi revine responsabilitatea
de a alerta Departamentul de
Resurse Umane, fie local, fie al
Grupului, cu privire la orice situaţie,
comportament, comentariu sau
acţiune care contravine acestui
principiu.

Dialogul
La nivel colectiv, Grupul
promovează dialogul social şi
consultările de calitate cu
reprezentanţii angajaţilor, în fiecare
ţară în care îşi desfăşoară
activitatea.

La nivel individual, Grupul comunică
cu fiecare angajat, efectuând o
analiză anuală a performanţelor
sale individuale şi informându-l cu
privire la drepturile, îndatoririle şi
avantajele legate de situaţia sa
contractuală şi de funcţia pe care o
deţine. Toate documentele legate
de această comunicare sunt
adaptate la nivel local.
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Prin acţiunile sale interne, ca şi prin soluţiile pe care le propune, Grupul are grijă
să protejeze mediul înconjurător şi să reducă la minimum impactul activităţilor
sale pe trei axe:


Reducerea amprentei de carbon, a consumului de resurse şi producţiei de
deşeuri, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice. Acest lucru este posibil în
special prin implementarea unui sistem global de gestionare a mediului şi prin
monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră.



Optimizarea impactului asupra mediului al soluţiilor sale de mobilitate
profesională şi lupta împotriva risipei alimentare prin reţeaua de comercianţi
parteneri şi utilizatori angajaţi.



Gestionarea impactului soluţiilor sale pe toată durata aplicării lor, pentru
reducerea utilizării resurselor naturale şi acţiunile în favoarea economiei
circulare.

Respectarea reglementărilor locale şi a standardelor internaţionale în domeniu
reprezintă un obiectiv-cheie al strategiei de creştere a Grupului, dar este
responsabilitatea fiecăruia să respecte mediul înconjurător şi să limiteze emisiile
de gaze cu efect de seră. Toţi angajaţii sunt astfel încurajaţi să respecte politica
de mediu a Grupului.
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DEZVOLTAREA
COMUNITĂŢILOR LOCALE
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DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR LOCALE
Grupul sprijină dezvoltarea comunităţilor locale, nu doar prin soluţiile pe care le
propune, ci şi prin dezvoltarea unor iniţiative globale care îi încurajează pe angajaţi
să se implice personal.
 Pe de-o parte, Grupul dezvoltă şi furnizează soluţii specifice pentru a răspunde
nevoilor din lumea muncii. Prin natura activităţii sale, Edenred are deci un impact
pozitiv direct, dar şi indirect, în egală măsură, pentru că dinamizează economiile
locale şi generează locuri de muncă în imediata vecinătate, stabilind o legătură între
companiile sale client, utilizatorii angajaţi şi comercianţii parteneri.
Grupul, doreşte, de asemenea, să îşi sprijine părţile interesate externe, punând la
dispoziţia acestora soluţii digitale accesibile tuturor, indiferent de circumstanţe.
 Pe de altă parte, angajaţii sunt forţa motrice a parteneriatelor pe care Grupul le
încheie cu asociaţiile locale pentru a veni în ajutorul populaţiilor aflate în dificultate.
De exemplu:
▪

Grupul le propune angajaţilor săi să participe la „Edenraid” - o competiţie sportivă conectată:
kilometrii parcurşi pe jos sau cu bicicleta sunt convertiţi în donaţii în beneficiul unei asociaţii.

▪

o zi internaţională a acţiunilor de solidaritate, denumită „Idealday”, este organizată în fiecare an în
toată lumea pentru angajaţii Grupului şi celelalte părţi interesate.
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PENTRU A MERGE MAI
DEPARTE
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PROTEJAREA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE
Pentru a putea raporta un comportament profesional inadecvat sau orice
conduită care contravine prevederilor acestui cod etic, angajaţii trebuie mai
întâi să ia în considerare posibilitatea de a-şi alerta superiorul ierarhic direct,
managerul de operaţiuni, regional sau de Grup.
Dacă această soluţie nu poate fi pusă în practică sau dacă subiectul nu este
abordat într-un interval de timp rezonabil, la dispoziţia angajaţilor este pus un
instrument specific, la adresa de mai jos:
https://edenred.integrityline.org/index.php
EQS Integrity Line le permite angajaţilor să transmită non-stop rapoarte
securizate şi anonime cu privire la potenţiale comportamente profesionale
inadecvate care au loc în cadrul Grupului.
Au fost desemnaţi manageri de caz, pentru procesarea rapoartelor într-o
manieră eficientă. Aceştia vor fi în măsură să ia legătura cu avertizorul de
integritate fără a-i compromite anonimatul.
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PROCEDURA DE GESTIONARE A ALERTELOR PRIN CANALUL SAFE

AVERTIZOR
DE INTEGRITATE
• Orice parte
implicată
(angajat,
furnizor, parte
interesată)

•
•
•
•

CANALUL SAFE

SITUAŢIE DE
ALERTĂ

Uşor de utilizat
Anonim
Securizat
Disponibil nonstop

• Orice practică
ce contravine
codului etic, în
special Ghidului
anticorupţie

MANAGER DE
CAZ
• Verifică veridicitatea
• Discută cu avertizorul
de integritate
• Se ocupă de
căutarea probelor
• Informează
Departamentul de
Resurse Umane

CONFORMITATE
• Verifică
veridicitatea
• Discută cu
avertizorul de
integritate
• Se ocupă de
căutarea probelor
• Informează
Departamentul de
Resurse Umane
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DOCUMENTE-CHEIE
Protecţia datelor personale

Prevenirea corupţiei şi
conflictelor de interese

Ghidul datelor personale

Cod de conduită anticorupţie

Politica de protecţie a datelor personale

Procedura de protecţie a avertizorilor de
integritate
Procedura de evaluare a terţilor

Prevenirea spălării banilor
Ghidul procedurilor de combatere a
spălării banilor

Respectul faţă de concurenţă
Ghid de practici cu privire la respectul faţă
de concurenţă

Aceste documente sunt supuse unei proceduri de actualizare periodică. Ele sunt disponibile pe pagina publică de
internet Edenred (
)

şi/sau în secţiunea destinată angajaţilor ori la consilierul dvs. de Resurse Umane (

).
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