ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

POLITIKA RIADENIA
A SOCIÁLNA
POLITIKA.
Spoločnosť NAFTA koná zodpovedne voči komunite
a prostrediu, v ktorých pôsobí a v súlade s platnými
európskymi a národnými právnymi predpismi,
pričom zabezpečuje poskytovanie služieb podľa
požiadaviek zákazníkov.
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Chápeme vplyv svojich obchodných operácií na tvorbu ekonomickej hodnoty ako aj vplyv
k dotknutej verejnosti. Dodržiavaním základných princípov zodpovedného správania
zabezpečujeme, aby naše obchodné aktivity pozitívne prispievali ku komunite, k hospodárstvu
a trvalo udržateľnému rastu.

Neustále sledujeme pokrok pri plnení svojich cieľov a ich zlepšovaní (ak je
to možné) plnením požiadaviek príslušných noriem a zahŕňaním vstupov
do rozhodovacieho procesu.

Zaväzujeme sa vykonávať svoje obchodné činnosti transparentným a prevádzkovo vynikajúcim
spôsobom a očakávame to isté od svojich dodávateľov.
Monitorujeme súlad s predpismi o postupoch obstarávania a nabádame svojich dodávateľov, aby
dodržiavali naše interné politiky. Platí to najmä v súvislosti s ľudskými právami, pracovnými právami,
pracovnými podmienkami a environmentálnymi pravidlami.
Pre riadenie a monitorovanie rizík týkajúcich sa dodávateľov sme zaviedli prvky a postupy
posudzovania. Uplatňovanie totožných princípov zodpovedného podnikania vyžadujeme
aj od našich dodávateľov.

Zber informácii, ich spracovanie a analýzy nám pomáhajú plniť náročné ciele
v zlepšovaní systému riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach.
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POLITIKA RIADENIA A SOCIÁLNA POLITIKA.
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Riadenie

01

Etika a tvorba hodnôt
Podporujeme transparentnosť, integritu a obchodnú etiku, ako je definované v špecifických
podnikových zásadách, na všetkých úrovniach spoločnosti.

Základom dobrého fungovania sú jasné kompetencie, určenie zodpovedností
a právomocí.
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Snažíme sa priniesť hodnotu do geografických oblastí, v ktorých pôsobíme, a to prostredníctvom
rozvoja obchodných modelov, ktoré prispievajú k miestnemu sociálnemu rozvoju a zlepšeniu
kvality života ľudí.
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Vždy konáme v súlade s platnými právnymi predpismi a podnikovými zásadami
spoločnosti a spolupracuje s miestnymi úradmi.
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Udržateľné hospodárstvo
Udržiavame hospodársku a finančnú stabilitu prostredníctvom rozvoja udržateľných obchodných
modelov a stanovovania dlhodobých obchodných stratégií a cieľov v súlade so sociálnymi
a environmentálnymi cieľmi.

Riadenie rizík
Podporujeme zahrnutie výsledkov analýz a hodnotení rizík a príležitostí do navrhovania stratégií
a rozhodnutí.

Dodržiavanie právnych
predpisov
Hospodársky a sociálny
rozvoj
Uznávame dôležitosť prispievania k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju miestnych
spoločenstiev vzhľadom na naše činnosti.
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Prístup k základným
službám
Chápeme základnú potrebu spoľahlivých a kvalitných dodávok energie svojim
zákazníkom.

POLITIKA RIADENIA A SOCIÁLNA POLITIKA.

Vyžadujeme, aby sa naše financovanie riadilo transparentným spôsobom a aby
sa zabezpečilo, že nepodporuje žiadne nezákonné a neetické kroky alebo
organizácie, pričom zachováva priestory udržateľnosti.

Ciele a stratégia spoločnosti v oblasti udržateľnosti sú riadené a vedené vedením
spoločnosti na najvyššej úrovni a zabezpečujú, aby boli zakotvené na všetkých
úrovniach spoločnosti a obchodných oblastiach.

Dodržiavame zásady medzinárodnych dohôd OSN o ľudských právach, práci, životnom
prostredí a boji proti korupcii a nabádame svojich obchodných partnerov, aby podporili ten istý
záväzok.

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zodpovedné financovanie
Vyžadujeme, aby všetky obchodné vzťahy s tretími stranami boli vedené čestne,
bezúhonne, eticky a transparentne.

Spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a ich spokojnosť je našou trvalou prioritou.
Táto politika definuje záväzky spoločnosti vzhľadom na kvalitu riadena a kontrolu
procesov spoločnosti, poskytovanie služieb ale aj záväzky k dotknutej verejnosti,
komunite a trvalo udržateľnému rozvoju:

Pokrok v plnení cieľov
a záväzkov

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Politika riadenia
a sociálna politika
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Dialóg zainteresovaných
strán
Zohľadňujeme potreby zamestnancov, zákazníkov, vlády a regulačných
orgánov, investorov a veriteľov, dodávateľov, pracovných a odborových zväzov,
mimovládnych organizácií a miestnych komunít pri rozhodovaní o obchodných
záležitostiach, pre splnenie ich očakávania, ak je to možné.
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Zásady trvalo
udržateľného rozvoja
Presadzujeme princípy trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom svojich interných
a externých komunikačných kanálov a nabádame zamestnancov, obchodných
partnerov a dodávateľov k ich šíreniu.
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Rovnaké možnosti

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

POLITIKA RIADENIA A SOCIÁLNA POLITIKA.

Opierame sa o zásady rovnakých príležitostí, nediskriminácie a rozmanitosti,
ktoré sa usilujú zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
a podporujeme školenia pre zabezpečenie profesionálneho a osobného rastu.
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Transparentná komunikácia
a zodpovednosť
Poskytujeme svojim zúčastneným stranám transparentné, pravdivé a presné
informácie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v našich správach a verejne dostupných
zdrojoch.

