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VÁLLALATI POLITIKA
A Green-shirts Quality Solution Kft. tiszteletben tartja, szolgáltató tevékenysége során követi a tevékenysége helyszínéül
szolgáló ország, régió alkalmazható jogszabályait, szabályozásait, törvényeit és előírásait és mindezt kivétel nélkül elvárja
vezetőitől, munkavállalóitól, szállító és üzleti partnereitől.
Társaságunk biztosítja az egyenlő bánásmódot, nem tolerálja a negatív megkülönböztetést, zaklatást, tiszteletben tartja az
emberi jogokat, a magánélet védelmét, elutasítja a gyermek és kényszermunkát.
Elvárja a professzionális munkakapcsolat fenntartását vezetőitől, munkavállalóitól, a becsületességet, tisztességet, a
tisztességes üzlet legmagasabb szintű normáinak betartását, elkerülve a személyes érdekek és a társaság érdekei közötti
ellentétet.
Társaságunk megköveteli a tisztességes bánásmódot versenytársaival, üzleti partnereivel és dolgozóikkal szemben, valamint az
objektív kritériumokon alapuló döntéseket és a korrupcióellenes magatartást.
Tiszteletben tartja a bizalmas információkat és elvárja azok megőrzését.
Hiszünk az éles versenyben és kizárólag legitim és etikus információforrásokat használunk a versenytársakkal kapcsolatos
információk megszerzésére.
Társaságunk nagyra értékeli a sokféleséget, az integritást és a fenntarthatóságot. Célunk a tisztességes és biztonságos
foglalkoztatás.
Társaságunk betartja a felelősségteljes marketing alapelveit, és összehangolja kommunikációs gyakorlatait üzleti céljainkkal és
értékeinkkel. Arra törekszünk, hogy társaságunk nyitott, elszámoltatható és reagáló legyen az érdekelt feleinkre.

COMPANY POLICY
Green-shirts Quality Solution Kft. respects and, in the course of its service activities, follows the applicable laws, regulations of
the country or region where it operates and expects all of them from its managers, employees, suppliers and business partners
without exception.
Our company ensures equal treatment, does not tolerate negative discrimination, harassment, respects human rights, protection
of privacy, rejects children and forced labor.
It expects to maintain a professional working relationship with its managers, employees, honesty, integrity, adherence to the
highest standards of fair dealing, avoiding conflicts between personal interests and the interests of the company.
Our company demands fair treatment of its competitors, business partners and their employees, as well as decisions based on
objective criteria and anti-corruption behavior. It respects confidential information and expects it to be preserved. We believe in
fierce competition and use only legitimate and ethical sources of information to obtain information about our competitors. Our
company values diversity, integrity and sustainability. Our goal is fair and secure employment. Our company adheres to the
principles of responsible marketing and aligns its communication practices with our business goals and values.
We strive to make our company open, accountable and responsive to our stakeholders.
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