GEDRAGSREGELS VOOR ZAKENPARTNERS

Allegion plc en zijn dochterondernemingen hebben een
verantwoorde bedrijfsvoering en de naleving van kernwaarden
hoog in het vaandel staan. Onze kernwaarden zijn onder
andere:
-

De juiste keuzes maken
Nieuwsgieriger zijn dan voor de hand ligt
Een enthousiasme voor topkwaliteit
Veiligheid en gezondheid

We zijn ons ervan bewust dat onze zakenpartners, inclusief
vertegenwoordigers, distributeurs, dealers, opdrachtnemers,
verkopers,
dienstverleners,
intermediairs,
joint
venturepartners en anderen een belangrijke rol spelen bij ons
algehele succes.
Ter versterking van de waarden en normen die we nastreven,
geeft deze Allegion Gedragsregels voor business partners
("Code") een overzicht van de verwachtingen en richtlijnen voor
zakendoen die voor alle zakenpartners van toepassing zijn.
Allegion's gang van zaken moeten plaatsvinden onder de meest
strikte juridische, morele en ethische normen van eerlijkheid,
integriteit en billijkheid. Om aan deze normen te kunnen
voldoen, verwacht Allegion van al zijn zakenpartners dat zij deze
Code en alle toepasselijke wet- en regelgeving in hun
volledigheid naleven. Allegion verwacht van zakenpartners dat
zij hun leveranciers, klanten en andere derden aan dezelfde
richtlijnen houden, in die zin is deze Code ook van toepassing
op hun dochterondernemingen en onderaannemers en diens
respectievelijke vestigingen, voor zover deze vestigingen in
goederen en diensten voorzien voor uiteindelijke verkoop aan of
gebruik door Allegion. Als een wereldwijde opererend bedrijf
verplichten we ons tot het volgen van de wetten en regels van de
plekken waar we werken. Waar deze Code en de wetgeving ter
plekke van elkaar verschillen, streven ernaar de hogere
richtlijnen na te leven, behalve wanneer het handelen volgens
de Code ter plaatse onwettelijk is. Naleving van de Code en
relevante wetten zijn de minimale gedragscode.
Wat verwacht deze Code van mij?
Hierna volgt een uiteenzetting van de verantwoordelijkheden
van zakenpartners die zaken doen met Allegion. Deze belichten
onze verwachtingen van onze zakenpartners in aanvulling op
enige
andere
contractuele
overeenkomsten
zoals
leveringsovereenkomsten,
agentuurovereenkomsten,
distributieovereenkomsten en inkooporders. Allegion behoudt
zich het recht voor om deze lijst met verantwoordelijkheden te
wijzigen. Neemt u bij vragen over deze Code en/of zijn
toepassingen alstublieft contact op met uw zakenrelatie bij
Allegion. Van zakenpartners wordt verwacht dat zij de volgende
richtlijnen volgen:
ARBEIDS- EN MENSENRECHTEN
Wettelijke eisen - Naleving van alle toepasselijke wetten en
regels op landelijk, staats-, regionaal of plaatselijk niveau van
de landen waarin zij actief zijn.
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Mensenrechten - Mag geen fundamentele mensenrechten van
leven, vrijheid en veiligheid schenden. Geen wrede of
onmenselijke behandeling van werknemers, waaronder
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, lijfstraffen, geestelijke
of lichamelijke dwang of verbaal geweld.
Non-discriminatie - Niet discrimineren op basis van ras,
geslacht,
geloofsovertuiging,
etnische
afkomst,
nationaliteit, seksuele geaardheid en/of politieke
overtuigingen of andere classificaties die worden
beschermd door de wetgeving ter plekke.
Loon en andere vergoedingen - Alle toepasselijke wetten
en regelgeving inzake loon en werktijden naleven en alle
wettelijk voorgeschreven vergoedingen uitkeren.
Vrij gekozen arbeidsparticipatie - Geen dwangarbeid, gedwongen
tewerkstelling, contractarbeid of slavenarbeid gebruiken.
Vrijheid van vereniging - Werknemers het recht gunnen om zich
vrij te verenigen, organiseren en collectief te onderhandelen
binnen het wettelijk kader van het betreffende land.
Geen vergeldingsmaatregelen - Een represaille-vrij beleid voeren
dat medewerkers in staat stelt met Allegion-personeel te
spreken
zonder
angst
voor
vergelding
door
leveranciersmanagement.
Kinderarbeid
- Geen
werknemers
inzetten
onder
de
plaatselijke, wettelijk vastgestelde minimum leeftijd. Bij het
ontbreken van wetgeving ter plekke zullen zakenpartners geen
kinderen onder de 15 in dienst nemen of, in landen die vallen
onder ontwikkelingsland in de ILO-conventie 138, geen
arbeiders onder de 14 aanstellen.
ETHISCHE MANIER VAN ZAKENDOEN
Beperkingen ten aanzien van geschenken en gunsten - Geen
betalingen of geschenken aannemen van of geven aan de
directie, functionarissen, werknemers van Allegion of derden in
ruil voor zakelijke mogelijkheden.
Beschrijving van geschenken
Geschenken kunnen worden gedefinieerd als alles
wat van waarde is, inclusief maaltijden of
amusement, als de persoon die de maaltijd of het
amusement verzorgt niet aanwezig is.
Voorbeelden van zaken die als geschenken kunnen
worden beschouwd: flessen wijn, producten,
toegangskaarten voor amusement of
sportevenementen, logies, diensten, apparatuur,
prijzen, vervoer of vergoeding van reiskosten,
gebruik van voertuigen of vakantiehuizen,
verbouwingen en kortingen of gunstige voorwaarden
voor producten of diensten.
Elk geschenk dat een werknemer van Allegion
aanbiedt of aanvaardt binnen een zakelijke relatie
met werknemers van een bedrijf met winstoogmerk
(dat geen rechtspersoon is die eigendom is van de

overheid / staat), mag niet meer dan 50 USD waard
zijn en moet een gebruikelijk zakelijk geschenk zijn
dat wordt gegeven in verband met een erkende
lokale viering waarbij cadeaus worden gegeven of
een legitieme zakelijke gebeurtenis. Bovendien
mogen werknemers van Allegion gedurende een
periode van 12 maanden niet meer dan één
geschenk aanbieden of ontvangen van dezelfde
zakenpartner of personen die een relatie
onderhouden met die zakenpartner. Elke reden om
een geschenk van meer dan 50 USD te geven of te
ontvangen, moet voorafgaand worden goedgekeurd
door de regionale juridische afdeling of de Chief
Compliance Officer van Allegion.
In alle gevallen waarin geschenken worden gegeven
of ontvangen, moet de lokale wetgeving worden
nageleefd, aangezien deze in bepaalde gevallen alle
geschenken van enige waarde verbiedt.
Verboden geschenken en amusement
De volgende geschenken en amusement mogen niet
worden gegeven of ontvangen door werknemers van
Allegion:
•
Alles wat wordt aangeboden, gevraagd of
geaccepteerd dat niet voldoet aan de
hierboven beschreven toegestane
geschenkvereisten,
•
Alles wat wordt aangeboden, gevraagd of
geaccepteerd als onderdeel van een
afspraak om in ruil daarvoor een zakelijk
voordeel te behalen,
•
Artikelen en activiteiten die illegaal zijn,
•
Contant geld en equivalenten daarvan,
waaronder cadeaubonnen, vouchers,
betaling van creditcardkosten, leningen,
aandelen, bankcheques, reischeques,
postwissels, effecten, investeringen of
verhandelbare instrumenten,
•
Alle geschenken of amusement tijdens
een competitieve
aanbestedingsprocedure,
•
Elk amusement of geschenk dat
plaatsvindt in een uitgaansgelegenheid
voor volwassenen,
•
Elk amusement of geschenk dat
aanstootgevend is, politiek van aard is, of
anderszins ons streven naar diversiteit en
wederzijds respect schendt, en
•
Deelname aan activiteiten waardoor de
persoon die geschenken, amusement of
gunsten geeft of ontvangt, de normen van
zijn of haar eigen werkgever schendt.

Antitrust- en mededingingswetten
- Naleving
van
alle
toepasselijke antitrust- en mededingingswetten
die
overeenkomsten of handelingen verbieden die handel op
onredelijke wijze beperken, die bedrieglijk of misleidend zijn of
die concurrentie op onredelijke wijze reduceren zonder gunstige
gevolgen voor de consument.
Prijsafspraken van
aanbestedingsprocedures
manipuleren
(collectieve
aanbesteding) of markt- of afnemerstoewijzing zijn ten strengste
verboden.
Anticorruptie en omkoping - Uit hoofde van de Foreign Corrupt
Practices Act en andere toepasselijke anticorruptiewetgeving in
de landen waarin we zaken doen, mag niets "van waarde"
worden gegeven of aangeboden aan een buitenlandse
overheidsfunctionaris of medewerker van een staatsbedrijf,
inclusief geschenken en gastvrijheid. Onder iets van waarde
kunnen smeergeld, steekpenningen, vermaak of zelfs donaties
het favoriete goede doel van een overheidsfunctionaris verstaan
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worden.
Vertrouwelijkheid
Houd
alle
overeenkomsten
en
klantinformatie van Allegion vertrouwelijk, inclusief, maar niet
beperkt tot prijzen, marketing- en verkoopprogramma's en
vergoedingen,
en
alle
Allegion-technologie
en
productspecificaties. Respecteer de privacy van uw klanten en
deel persoonlijk identificeerbare klanteninformatie niet.
Accuraatheid
bedrijfsgegevens
- De
gehele
financiële
boekhouding moet voldoen aan algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes.
Verslagen moeten correct, leesbaar en
transparant zijn.
Naleving internationale handelswetgeving - Nooit proberen om
door misleiding, nalatigheid of illegale praktijken betaling van
douanerechten, belastingen en andere vergoedingen te
ontduiken, en nooit handelen om de wettelijke eisen van
internationaal verkeer en handel te omzeilen. Zakenpartners
moeten weten met wie ze te maken hebben en niet betrokken
raken bij illegale handelszaken met welke entiteit of individuen
dan ook, noch deze bevorderen. Zakenpartners moeten verder
op de hoogte zijn van de beperkingen inzake handel met enige
entiteiten of individuen in landen onder een handelsembargo of
economische sancties van de Verenigde Staten en andere
landen waarin we zakendoen en naar deze beperkingen
handelen.
Belangenverstrengeling - Zakenpartners moeten interacties met
medewerker vanAllegion vermijden als deze conflicteren met
het door
die
mederwerker
in
het beste belang van
Allegion handelen, of die schijn kan wekken.
Als een
zakenpartner een familielid is of enige andere zakenrelatie met
een Allegion-medewerker heeft die tot belangenverstrengeling
kan leiden, moet dit gemeld worden bij de juridische afdeling.
VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
Milieu - Moet een effectief milieubeleid hebben en handelen op
een manier die het milieu beschermt. Aanvragen en geldig
houden van alle benodigde milieuvergunningen en voldoen aan
alle geldende milieuwetten, -voorschriften en -regels van het
land waarin de zakenpartners zaken doen.
Gezondheid en veiligheid - Zorgen voor een veilige werkplek, en
handelen
in
overeenstemming
met
alle
geldende
veiligheidsnormen, inclusief overheidseisen, operationele en
vestigingspecifieke veiligheidsvoorschriften en contractuele
voorschriften. Identificeren en oplossen van negatieve impact
van hun activiteiten en het gebruik van hun goederen en
diensten op de volksgezondheid.
ALGEMENE
(AVG)

VERORDENING

GEGEVENSBESCHERMING

Uw interacties met de bedrijvengroep Allegion plc, haar
verwante
ondernemingen
en
dochterondernemingen
(gezamenlijk 'Allegion') betekenen dat u mogelijk toegang hebt
tot persoonlijke gegevens van medewerkers, opdrachtnemers,
leveranciers, klanten en eindgebruikers (samen 'persoonlijke
gegevens van Allegion') of deze opslaat, overdraagt of op andere
wijze behandelt.
Met betrekking tot al deze Allegionpersoonsgegevens stemt u in met het volgende:
-

-

U verwerkt enkel persoonlijke gegevens van Allegion na
ontvangst van voorafgaande schriftelijke instructies van
Allegion;
U implementeert passende technische en organisatorische

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

maatregelen, op dusdanige wijze dat uw verwerking
voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving,
inclusief, maar niet beperkt tot, de AVG en alle vereisten
voor grensoverschrijdend gegevensverkeer. U garandeert
dat de rechten van de betrokkene worden beschermd,
inclusief, maar niet beperkt tot, het nemen van
maatregelen en het naleven van de vereisten van de
leverancier, verwerker en gegevensimporteur, zoals
beschreven in het document "Algemene voorwaarden voor
de verwerking en overdracht van gegevens van Allegion";
U schakelt geen andere verwerker (een "subverwerker") in
zonder daarvoor de uitdrukkelijke of algemene schriftelijke
toestemming te hebben ontvangen van Allegion en u
voorziet Allegion in alle gevallen van het recht op bezwaar;
Met betrekking tot elk van uw subverwerkers die
persoonlijke gegevens van Allegion verwerken, moet u alle
dergelijke
subverwerkers
houden
aan
gelijke
verplichtingen omtrent gegevensbescherming. U bent
volledig aansprakelijk jegens Allegion wat betreft de
prestatieverplichtingen van elke subverwerker;
Het onderwerp, de locatie, duur, aard, het doel en de typen
persoonlijke gegevens van Allegion en de categorieën
gegevensonderwerpen met betrekking tot de verwerking
van persoonlijke gegevens van Allegion, zijn uiteengezet in
de schriftelijke instructies die door Allegion aan u zijn
verstrekt, het document "Algemene voorwaarden voor de
verwerking en overdracht van gegevens van Allegion" en/of
de algemene voorwaarden van Allegion, waarmee u hebt
ingestemd;
U garandeert dat de personen die toestemming hebben om
de persoonlijke gegevens te verwerken, zichzelf
vertrouwelijkheid hebben opgelegd;
U neemt alle noodzakelijke maatregelen ten aanzien van
artikel 32 van de AVG en alle landelijke maatregelen voor
gegevensbescherming, inclusief, maar niet beperkt tot de
maatregelen die uiteengezet zijn in het document
'Algemene voorwaarden voor de verwerking en overdracht
van gegevens van Allegion';
Voor zover uw verwerking van persoonlijke gegevens van
Allegion buiten de EU plaatsvindt, stemt u in met de
naleving van alle toepasselijke vereisten met betrekking tot
de gegevensimporteur/-verwerker, zoals beschreven in de
modelcontractbepalingen van de EU en Zwitserland, die
zijn bijgevoegd in het document "Algemene voorwaarden
voor de verwerking en overdracht van gegevens van
Allegion";
Voorzover uw verwerking van persoonlijke gegevens van
Allegion betrekking heeft op inwoners of burgers van
Duitsland of plaatsvindt in Duitsland, stemt u in met de
naleving
van
de
voorwaarden
van
de
flankeringsovereenkomst die van toepassing zijn op de
gegevensverwerker en die zijn opgenomen in het document
'Algemene voorwaarden voor de verwerking en overdracht
van gegevens van Allegion';
Met inachtneming van de aard van de verwerking, biedt u
Allegion, waar mogelijk, ondersteuning in de vorm van
passende technische en organisatorische maatregelen, bij
het voldoen aan de verplichtingen van Allegion jegens de
betrokkenen;
U ondersteunt Allegion bij de waarborging van de naleving
van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en
met 36, gelet op de aard van de verwerking en de
informatie die tot uw beschikking staat. U stemt er ook
mee in dat u Allegion zonder onnodige vertraging op de
hoogte stelt van alle lekken van persoonlijke gegevens met
betrekking tot of gerelateerd aan persoonlijke gegevens
van Allegion;
U zult, naar eigen goeddunken, alle persoonlijke gegevens
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-

van Allegion verwijderen of retourneren aan Allegion bij
afloop van de dienstverlening met betrekking tot de
verwerking en u zult alle bestaande kopieën verwijderen,
tenzij de opslag van de persoonlijke gegevens van Allegion
krachtens de wetgeving van een de Unie of Lidstaat vereist
is;
U stelt alle vereiste informatie ter beschikking van Allegion
om de naleving van uw verplichtingen aan te tonen aan
Allegion en u stemt in met en draagt bij aan audits,
inclusief inspecties, uitgevoerd door Allegion of een andere
auditor, aangesteld door Allegion. U stelt Allegion
onmiddellijk op de hoogte wanneer u van mening bent dat
een instructie van Allegion in strijd is met de wet.

MANAGEMENTSYSTEMEN
Zakenpartners zullen een managementsysteem gebruiken of
opzetten dat de inhoud van deze Code ondersteunt. Ze zullen
een opleidingsprogramma hebben dat resulteert in een
adequaat
kennisen
vaardigheidsniveau
om
aanAllegion's verwachtingen
te
kunnen
voldoen,
en
adequate bedrijfscontinuïteitsplannen ontwikkelen. Ze zullen
ook hun leveranciers, aannemers en distributeurs aan
dezelfde richtlijnen houden.
ALLEGION'S TOEZEGGINGEN AAN ZAKENPARTNERS
Allegion's relaties met zijn zakenpartners moeten worden
gekenmerkt door eerlijkheid en billijkheid. We laten ons leiden
door de volgende gedragsnormen:
-We zullen aan geen enkele medewerker of zakenpartner
betalingen doen om lagere prijzen te bedingen of extra handel
te verkrijgen.
-We zullen de prijzen, technologie of andere vertrouwelijke
informatie van een zakenpartner niet openbaar maken, tenzij
we daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebben
verkregen.
-We zullen tegenover anderen geen onjuiste of misleidende
uitspraken doen over zakenpartners of over hun goederen of
diensten.
-We zullen alle mogelijke stappen ondernemen om uw
gegevens en privacy te beschermen en aantonen dat we ons
houden aan de AVG-richtlijnen.
Allegion behoudt zich het recht voor de naleving van deze
richtlijnen te controleren en verwacht dat onze zakenpartners
een eventueel tijdens de inspecties aan het licht gekomen
kwestie inzake gebrek aan naleving zullen rechtzetten.
Zakenpartners voorzien Allegion op verzoek van informatie om
de naleving van de Code te kunnen beoordelen. We willen met
onze zakenpartners samenwerken om omstandigheden te
verbeteren. Wanneer een zakenpartner weigert of niet in staat
is het gebrek aan naleving naar onze tevredenheid recht te
zetten, zullen we als laatste redmiddel de samenwerking
verbreken.
Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb of een kwestie wil
melden?
Allegion stelt allerlei middelen beschikbaar om u te helpen
met ethische zaken en nalevingskwesties. Derden die hulp
nodig hebben of een kwestie willen melden, kunnen dit met
Allegion bespreken door een e-mail te sturen aan
ethicsandcompliance@allegion.com.

Internet
Online een melding indienen via www.allegion.com/helpline.
Post
T.a.v. Chief Compliance Officer, 11819 N. Pennsylvania Street,
Carmel, Indiana 46032 VS
Telefoon
U kunt telefonisch of online een ethische zaak of
nalevingskwestie met onze onafhankelijke Ethische hulplijn
bespreken door de instructies hieronder te volgen. Gebruik
het nummer voor het land waaruit u belt, niet voor het land
waarin de kwestie speelt.
Country
Australia
Austria
Belgium
Canada
China
Denmark
France
Germany
Hong Kong

India

Ireland
Italy
Korea, Republic of (South
Korea)
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Panama
Poland
Qatar
Russian Federation
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
(includes US Virgin Islands,
Puerto Rico, and Guam)
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Helpline number
1.800.763.983
800.281119
0800.260.39
1.800.235.6302 and 800
461 9330
400-120-3062
8082.0058
805.080339
0800.181.2396
800.906.069
000 800 100 4175, (+91)3371279005 and
000 800 100 3428
1800-904-177
800.727.406
080 880 0476
800-27-311
800.681.6945 and 001 866
376 0139
0.800.022.0441
800.002341
(800)-2066 and 001 800
204 9188
00.800.141.0213 and 00
800 111 3819
00800.100.801
8 800 100 9615
800.852.3912
900.905460
020.889.823
0800.838.835
1.800.012.657
8000.3570.3169
0-(808)-189-1053
800 461 9330

