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Eessõna

2

Lugupeetud kaastöötajad,

Robert Bosch isiklikult kirjutas 1921. aastal: "Korrektne äri-
juhtimine on pikas perspektiivis kõige kasumlikum ja ärimaa-
ilm hindab seda palju kõrgemalt kui arvata võiks." Nendes 
sõnades kajastub meie veel tänagi kehtiv veendumus: usal-
dusväärsus, usutavus, vastutus, ausus ja eelkõige seaduslik-
kus on meie äri edu olulised alused.

See selge tõdemus ühendab meid kui äri tegevjuhte, samuti 
kõiki töötajaid ja Boschi kontserni ettevõtteid üle maailma, 
vaatamata riigipiiridele ja kultuurilistele erinevustele. See on 
meie jaoks äärmiselt tähtis. Selle tõdemuse tähenduse rõhu-
tamiseks oleme äritegevuse koodeksis ("Code of Business 
Conduct") formuleerinud oma vastutuse seaduses sätesta-
tud nõuete ja eetiliste küsimuste valguses. Äritegevuse koo-
deks on meie ärikäitumise juhendmaterjaliks. Koos Boschi 
väärtustega moodustab see suurepärase usalduse vunda-
mendi, mis on meie äriedu jaoks nii oluline.
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Stefan Grosch 
Ärijuht
Robert Bosch GmbH

Stefan Hartung
Juhatuse esimees 
Robert Bosch GmbH
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Preambula
Seaduslikkuse põhimõttest kinnipidamine, samuti vastutus-
tundlik ja aus ärikäitumine on meie ettevõttes juba ammu-
sest ajast ülimaks normiks ja Boschi väärtuste koostisosaks. 
Arvukad direktiivid ja juhised sisaldavad tegevusjuhiseid 
meile kui Boschi grupi töötajatele. Me hoiame end nendega 
pidevalt kursis ja tegutseme vastavalt juhistele.
Eeskirjadest kinnipidamise hõlbustamiseks on nende regu-
latsioonide oluline sisu äritegevuse koodeksis lihtsustatult 
kokku võetud. Kui direktiivid ja juhised lähevad vastuollu  
äritegevuse koodeksiga või kui teil on muid küsimusi, siis 
võtame ühendust õiguskuulekuse eest vastutava (Compliance) 
isikuga või pöördume õigusosakonna (C/LS) poole.

Mõningate tegevuste puhul võib kõne alla tulla ka teiste või 
paljude õiguskordade seaduste või regulatsioonide kohalda-
mine. Me järgime alati vastaval juhul kohaldatavat õigust.
See puudutab ka selle riigi õigust, mille jaoks vastav toode 
või teenus on mõeldud. Kahtluse korral tutvume vastava 
regionaalse äriühingu või ettevõtte üksuse abil vastava koha-
peal kehtiva õigusega. Kui kohaliku õiguse ja äritegevuse 
koodeksi vahel tekib vastuolu, siis on eelistatud kohapeal 
kehtiv õigus. Kui olukord on ebaselge, siis pöördume õigus-
kuulekuse eest vastutava isiku või õigusosakonna poole.

Kui äritegevuse koodeksi teemade kohta on olemas 
spetsiaalsed direktiivid või kesksed juhised, siis 
tuleb järgida neid. Spetsiaalsed regulatsioonid ei 
tohi olla äritegevuse koodeksiga vastuolus.

Code of Business Conduct
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“   Me järgime seadusi ja 
toimime vastutustundlikult.”
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Õiguskuulekas, regulatsioonidele vastav, 
vastutustundlik ja aus käitumine
Kõikide Boschi grupi toimingute, meetmete, lepingute ja 
muude protsesside puhul järgime seaduslikkuse põhimõtet. 
Eelkõige pöörame tähelepanu sellele, et klient, ametiasutu-
sed või avalikkus ei saaks petta ja me ei osale ka kolmandate 
isikute poolt toime pandavas sarnases pettuses.

Seaduslikkuse põhimõttest kinnipidamine hõlmab muuhul-
gas võlgnetavate riigi- ja tollimaksude tasumist, kokurentsi- 
ja kartelliõiguse järgimist, ranget korruptsiooni- ja , rahape-
sukeeldu, tehnika tasemega arvestamist, nõutavate 
ametkondlike lubade taotlemist, ekspordi kontrolliõiguse jär-
gimist, samuti kolmandate isikute seaduslikest õigustest kin-
nipidamist. See põhimõte ei toetu mitte üksnes veendumu-
sele, et rikkumiste korral võivad kaasneda negatiivsed 
tagajärjed ärile kriminaaluurimise, rahatrahvide või kahju-
nõuete näol. Me jaatame seadusliku tegutsemise põhimõtet 
pigem sõltumata sellest, kas see toob Boschi grupile kasu 
või mitte. Seaduslikkus ja Boschi väärtused seisavad kliendi 
soovidest ja muudest majanduslikest huvidest eespool.
Meie vastutame oma töövaldkonnas seadustest kinnipida-
mise eest ning oleme kohustatud kontrollima oma töökesk-
konda jooksvalt seaduslikkuse, vastutuse ja aususe seisuko-
hast lähtudes. Kui me ei ole veendunud, millise otsuse 
peaksime seaduslikkuse, vastutuse ja aususe seisukohast 
lähtudes langetama, siis pöördume juhtivtöötajate või õigus-
kuulekuse eest vastutava institutsiooni või õigusosakonna 
poole.

Sõltumata seadusega ette nähtud sanktsioonidest kaasne-
vad äritegevuse koodeksi rikkumisega puudutatud isikule 
põhimõtteliselt distsiplinaarmeetmed kuni vallandamiseni 
välja ning kahjutasu maksmise kohustus.

Tähelepanu juhtimine võimalikele ebareeglipärasustele 
Kutsume Teid üles teavitama meie juhtivtöötajaid selle ärite-
gevuse koodeksi regulatsioonide võimalikest rikkumisest. 
Me võime igal ajal pöörduda ka vastavuskontrolli poole. See-
juures on võimalik tähelepanekuid edastada vastavuskont-
rolli infoliini kaudu. Eelistatud on tähelepanekute tegemine 
oma nime all, siiski võite infot edastada ka anonüümselt. Vih-
jeid käsitletakse diskreetselt. Välistatud on Boschi töötajate 
või lepingupartnerite kahjustamine heas usus tehtud vihje 
tõttu. See kehtib ka siis, kui teade osutub hiljem ekslikuks.

Milliseid põhimõtteid me järgime

Kellele rikkumistest teatada?
Lisaks ülemustele ja pädevale erialaosakonnale 
võib rikkumistest teada anda ka vastavuskontrolli 
vastutavale isikule (otse või vastavuskontrolli infoliini 
vahendusel). Meie valdkonna vastavusontrolli 
vastutava isiku kontaktandmed leiate kodulehe 
alajaotusest "Vastavuskontroll" (https://bgn.bosch.
com/alias/compliance). Sellel leheküljel leiate ka 
vastavuskontrolli infoliini lingi.

1. Põhimõtted
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Kui meile kui juhtivtöötajatele edastatakse vihjeid töötajate 
või kolmandate isikute poolsete võimalike rikkumiste kohta, 
siis võtame ühendust pädeva osakonnaga. Õiguslikult oluli-
sed küsimused esitame õigusnõustamiseks pädevale juriidi-
lisele osakonnale.

Võimalike rikkumiste kohta laekuvaid vihjeid käsitletakse vii-
vitamatult siseuurimise käigus. Kui vihjed leiavad kinnitust, 
siis kohaldatakse nõutavaid meetmeid.

Koostöö ametiasutustega
Bosch teeb koostööd ametiasutustega. Boschi juhtivtööta-
jate ja töötajatena teeme igakülgset koostööd Boschi ja ame-
tiasutuste poolt läbiviidava õigusliku uurimise raames. See 
ei puuduta seadusega ette nähtud tunnistusest ja teabe 
edastamisest keeldumise juhte, samuti muid menetlusõi-
gusi.

Juhtivtöötajate vastutus
Kõik juhtivtöötajad vastutavad selle eest, et meie vastutus-
alas ei toimuks seaduslike regulatsioonide või äritegevuse 
koodeksi rikkumisi, mida oleks saanud kohase järelevalve 

abil takistada või mille tagajärgi leevendada. Me tagame 
kohasel viisil jooksva järelevalve meie vastutusala seadusli-
kest või sisestest regulatsioonidest kinnipidamise üle. Juh-
tivtöötajatena tagame, et meie töötajad on teadlikud sellest, 
et seaduslikkuse põhimõtte ja äritegevuse koodeksi rikkumi-
sed on keelatud ja neil on distsiplinaarsed tagajärjed, vaata-
mata töötaja positsioonile ettevõtte hierarhias.

Kui töötaja juhib meie kui juhi tähelepanu võimalikule rikku-
misele, siis hoolitseme selle eest, et nimetatud töötaja oleks 
kaitstud heas usus info edastamisega kaasneda võivate kõik-
võimalike negatiivsete tagajärgede eest. See kehtib ka siis, 
kui teade osutub tagantjärele alusetuks. Juhtivtöötajatena 
püüame olla oma töötajatele eeskujuks, teavitame töötajaid 
äritegevuse koodeksi regulatsioonidest, arutame neid regu-
latsioone töötajatega ja oleme kontaktisikutena kättesaada-
vad, kaasates vastavuskontrolli vastutava isiku ja õigusosa-
konna. Me algatame regulaarselt osakondade vahelist 
vastavuskontrolli alast diskussiooni.

Vastutus ühiskonna ees
Me tegutseme vastutustundlikult omaenda initsiatiivil ja 
ettevõtte huvides ning arvestame seejuures ka mõju ühis-
konnale ja keskkonnale. Me peame ettevõtte ja äripartnerite 
vahelist ausust koostöö raames meie edu eelduseks. Me ei 
aktsepteeri inimõiguste rikkumist (nt sundtööd ja lapstööjõu 
kasutamist), seda ka meie äripartnerite puhul. Meie ees 
seisvate ülesannete täitmisel pöörame tähelepanu Boschi 
grupi mainele. Seejuures järgime seadusliku ning vastutus-
tundliku ja ausa käitumise põhimõtteid.

Käitumine töötajate suhtes
Me austame ja kaitseme iga üksikisiku inimväärikust. Me ei 
tolereeri meie töötajate diskrimineerimist või ahistamist ja 
edendame mitmekülgsust. 

Mis on vastavuskontrolli infoliin?
Bosch pakub meile vastavuskontrolli infoliiniga 
täiendavat võimalust edastada turvaliselt ja 
usalduslikul viisil vihjeid võimalike õiguskuulekuse 
alaste rikkumiste kohta. Enamuses riikides on seda 
võimalik teha anonüümselt.
Vastavuskontrolli infoliin on spetsialiseerunud 
teenusepakkuja poolt käigus hoitav 
vihjeedastussüsteem, mida saavad interneti 
vahendusel kasutada kõik töötajad või 
ettevõttevälised isikud ööpäevaringselt ja paljudes 
keeltes.
Täiendavat infot leiate kodulehe alajaotusest 
"Vastavuskontroll" leheküljelt 
https://www.bkms-system. net/bosch-compliance 
http://www.bosch.com/compliance
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“Me austame ja 
kaitseme iga üksikisiku 

väärikust.”
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“ Me tegutseme Boschi 
parimates huvides.”
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2. Huvide konflikti vältimine

Mida me mõistame üldiste pakutavate 
kaupade ja teenuste all?
Üldiselt pakutavad tooted ja teenused on 
sellised tooted ja teenused, millele kõigil on 
juurdepääs samadel tingimustel (hind jne), 
nagu nt jaekaubanduse tooted. Vastupidiselt 
sellele ei kuulu üldise kaubapakkumise 
alla tooted ja teenused, mille kalkulatsioon 
tehakse üksikjuhust lähtuvalt. Siia hulka 
kuuluvad nt maalri hinnapakkumine korteri 
remondi kohta.

Kõrvaltegevused ja kapitaliosalused
Kõrvaltegevustega tegeletakse ainult tööandja eelne-
val nõusolekul. Nõusolek antakse, kui kõrvaltegevus 
ei kahjusta ettevõtte õigustatud huvisid. Peale selle 
on meil kui töötajatel lubatud osaleda konkureerivas 
ettevõttes, tarnija või kliendi ettevõttes ainult igal 
üksikjuhul eelnevalt tööandjat kirjalikult teavitades. 
Kapitaliosaluste puhul kehtib see nõusoleku reegel 
alates 10% tasemest. Tehinguid ettevõtetetega, mil-
les töötaja ise või töötaja abikaasa või partner või 
lähedased on osanikud või milles nad on juhtivatel 
ametikohtadel, võib töötaja teha ainult tööandjat 
eelnevalt kirjalikult teavitades, kui ettevõte saab äri-
suhet mõjutada ja seeläbi on huvide konflikti võima-
lus.

Äripartnerite kasutamine erahuvides
Boschi äripartnerit võib erahuvides kasutada ainult 
pädeva juhi eelneval kirjalikul nõusolekul, kui äri-
partneri teenust kasutada sooviv isik on ettevõttes 
vahetult tegev tellimuste tegemise ja täitmisega ning 
seetõttu on huvide konflikti oht. See ei puuduta 
üldisi pakutavaid kaupu ja teenuseid. 

Kuidas me kaitseme usaldusväärseid suhteid

18.indd   9 08.07.19   11:02



10

Dokumendid
Ülestähendused ja aruanded (ettevõttesisesed ja -välised) 
peavad olema korrektsed ja tõesed. Me järgime nõueteko-
hase raamatupidamise ja bilansi koostamise põhimõtteid. 
Selle järgi peavad kogutud andmed ja muud ülestähendused 
olema alati täielikud, õiged, samuti ajakohased ja süsteem-
sed. Teha ülestähendusi, koostada faile ja muud sarnast, 
mis sisaldab ettevõtja kohta konfidentsiaalset infot, võib 
ainult siis, kui see on otseselt Boschi huvides.

Saladuses hoidmine
Ettevõtja kohta käivat konfidentsiaalset infot tuleb hoida 
saladuses. See kohustus kehtib edasi ka peale töösuhte 
lõppu.

Andmekaitse ja andmeturve
Kõikide äriprotsesside käigus tagame vastavalt seaduses 
sätestatud nõuetele erasfääri, isikuandmete, samuti ärialase 
teabe kaitse. Andmete tehnilise ja organisatoorse kaitse 
puhul, eelkõige kaitses andmeid kõrvaliste isikute juurde-
pääsu ja kaotsimineku eest, järgime standardit, mis arvestab 
vastavalt tehnika taset ja igakordset riski.
Boschi toodete ja uute ärimudelite arendamisel me tagame, 
et andmekaitse ja infoturbega seotud seaduslikke nõudeid 
võetakse arvesse varajases staadiumis. Andmete korrektse 
töötlemise alaste küsimuste puhul on kõrvuti vastavuskont-
rolli ja õigusosakonnaga esmaseks kontaktisikuks andme-
kaitseametnik.

Siseinfo (Insider information)
Siseinfo on info, mis ei ole avalik ning võib mõjutada aktsia 
kurssi või muid finantsinstrumente (väärtpabereid). Kui meie 
käsutuses on siseinfot, siis kehtib alljärgnev.
(1) Me ei soeta ega võõranda seda siseinfot kasutades väärt-
pabereid, sõltumata sellest, kas see toimub omal kulul või 
võõrale arvele või teise isiku eest.
(2) Me ei soovita kellelgi siseinfo alusel soetada või võõran-
dada väärtpabereid ning ei anna kellelegi sel viisil halba nõu.
(3) Siseinfo on rangelt konfidentsiaalne. Me ei anna seda 
põhimõtteliselt edasi kolmandatele isikutele, see kehtib ka 
selliste salasõnade edasiandmise kohta, mis võimaldavad 
juurdepääsu elektrooniliselt salvestatud siseinfole. Töötaja-
tele või välistele nõustajatele anname siseinfot edasi ainult 
siis, kui info saaja vajab seda oma ülesannete täitmiseks ja 
kohustub seda rangelt saladuses hoidma. 

Kuidas ma siseinfo ära tunnen?
Siseinfo võib olla näiteks: mitte avalikud 
käibenäitajad, ühinemis- ja omandamistehinguid 
puudutav info, olulised struktuurimeetmed, 
tegevjuhtkonna ja nõukogu uus koosseis enne selle 
avalikustamist, kliendiga või tarnijaga sõlmitava 
olulise lepingu info enne lepingu sõlmimist või 
lõpetamist, olulised õiguslikud vaidlused või 
ametkondlikud menetlused.

3. Info kasutamine 

18.indd   10 08.07.19   11:02



“ Me hoiame konfidentsiaalset 
infot saladuses ja käime 
tundlike andmetega 
vastutustundlikult ringi.”
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Kuidas me kujundame oma ärisuhteid

Konkurentsi- ja kartelliõigus
Me järgime seaduslike eeskirjade raames ausa konkurentsi 
reegleid. Me oleme teadlikud, et konkurentide vahel on kee-
latud piirkondi või kliente jagavad kokkulepped või hindade/ 
hinna osiste, tarneahela ja tarnetingimuste, samuti mahtude 
või pakkumiste alane infovahetus. Sama kehtib turundus-
strateegiate ja osaluste strateegiate alase infovahetuse 
kohta. Me teame, et põhimõtteliselt keelatud ei ole mitte 
ainult vastavasisulised kirjalikud lepingud, vaid ka suulised 
kokkulepped või vaikiv, koordineeritult paralleelne käitumine.

Uurimis- ja arendustöö alaseid kokkuleppeid sõlmime või 
infot vahetame ainult väga piiratud juhtudel. Me ei sea klien-
tidele ja edasimüüjatele piiranguid edasimüügihindade 
kujundamisel ja ei mõjuta neid selles valdkonnas. Me jär-
gime kliendi- ja tarnelepingutes vastavaid siseriiklike konku-
rentsipiirangute klausleid. Me ei kuritarvita ettevõtte tugevat 
turupositsiooni näiteks hinna kaudu diskrimineerimiseks, 
sidudes sisseostu teiste toodete ostukohustusega või tar-
nest keeldumisega.

Suhted tarnijate ja klientidega
Klientide ja tarnijatega sõlmitavad kokkulepped on täielikud 
ja ühemõttelised ning me dokumenteerime need, k.a hilise-
mad muudatused ja täiendused. See kehtib ka nt boonuste 
maksmise kohta, reklaami või müügiga kaasnevate lisata-
sude maksmisel. Me peame rangelt kinni ettevõttesisestest 
kahekordse kontrolli ("nelja silma põhimõte") reeglitest, 
samuti hoiame rangelt lahus töö- ja kontrollifunktsioonid. 
Tarnijad valime välja üksnes konkureerimise alusel, võrreldes 
hinda, kvaliteeti, jõudlust ja pakutavate toodete või teenuste 
sobivust.

Korruptsioon
Me ei salli ühtki korruptsiooni vormi. Töötajate või äripartne-
rite korruptiivne käitumine on karistatav ja põhjustab konku-
rentsimoonutusi, lisaks varalist ja mainekahju Boschile.

Ametiisikutele või nendega võrdustatud isikutele raha pakku-
mist käsitleme äärmise rangusega. Me soovime vältida juba 
ainuüksi mõjutamise näilikkust. Me ei võta ka ise ametiisiku-
telt rahalist toetust vastu. Me ei paku ametiisikutele eeliseid 
ametitoimingute tegemise või nende kiirema tegemise eest 
ega garanteeri selliseid eeliseid. Me järgime seda reeglit, sõl-
tumata sellest, kas ametitoiming on vajalik või kas ametiisik 
rikub oma toimingu puhul teenistuskohustusi.

Millised tagajärjed on korruptsioonil?* 
Korruptsioon toob ettevõtetele kaasa suuremad 
kulud ja sellega kaasnevad väiksemad investeerimis-, 
kasvu- ja innovatsioonivõimalused. See põhjustab 
sõltuvust ja takistab jätkusuutlikke ärisuhteid. 
Tooted muutuvad kallimaks, rahvamajandused 
kasvavad aeglasemalt ja elatustaset, mis oleks 
võimalik, ei saavutata. Nii põhjustab korruptsioon 
negatiivseid tagajärgi igale üksikisikule
*  Toetudes rahvusvahelise organsatsiooni Transparency International 

avaldatule 

4. Käitumine äripartnerite ja kolmandate isikutega
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“ Me käitume 
ausalt ja 
moraalselt.”
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Ka ärisuhtlemises, eelkõige suhtlemisel klientide ja tarnija-
tega, ei tee me mingeid korruptiivseid toiminguid ega mõjuta 
muul keelatud viisil ärilisi otsuseid. See kehtib eelkõige telli-
muste vahendamise, väljastamise, tarnimise, täitmise ja 
tasumise kokkulepete kohta. Me ei lepi kokku sooritusi, mille 
puhul võib oletada, et need on täielikult või osaliselt mõel-
dud altkäemaksu maksmiseks. Esindajad või teised vahenda-
jad, keda me kaasame tellimuste või lubade saamisel, kohus-
tuvad mitte pakkuma ja võtma vastu altkäemaksu või 
soodustusi. Rikkumise puhuks on lepingus ette nähtud 
lepingu ennetähtaegse lõpetamise õigus.

Kingituste ja muude rahaliste toetuste, k.a kutsete vastuvõt-
misel ja andmisel toimime äärmiselt rangelt.

Kui ametiisikud, kliendid, tarnijad või muud kolmandad isi-
kud mõjutavad meid keelatud viisil või kui meie töötaja proo-
vib neid keelatud viisil mõjutada, siis kaasneb distsiplinaar-
karistus, seda vaatamata karistusõiguslikele tagajärgedele. 
Me edastame info ametiisikute, klientide, tarnijate või 
muude kolmandate isikute poolse meie otsuste keelatud vii-
sil mõjutamise kohta pädevale juhtivtöötajale ja vastavus-
kontrollile.

Rikkumiste puhul reageerime neile vastavalt, nt peatades tel-
limuse või lõpetades lepingu.

Personali rotatsioon tundlikes valdkondades
Eelkõige tundlikes valdkondades (nt sisseost ja turundus) 
näeme Boschis ette regulaarse personali rotatsiooni. See 
meetod on paljudel juhtudel samaaegselt ka kutsealase ene-
setäienduse meetod.

Annetused
Robert Boschi Sihtasutus tegutseb rahvusvahelise suhtluse, 
tervishoiu, hariduse, teaduse ja kultuuri valdkonnas. See on 
nii omaenda programmide kaudu omi eesmärke järgiv siht-
asutus kui ka finantseeriv institutsioon, mis võimaldab kol-
mandatel isikutel omaenda projekte arendada ja ellu viia. 
Seevastu Boschi Grupi äriüksused teevad kodanikualgatuse 
korras rahalisi ja materiaalseid annetusi hariduslikel, teadus-
likel ja sotsiaalsetel eesmärkidel. Selliste annetuste tege-
mise reeglite üle otsustavad eranditult Robert Boschi GmbH 
ärijuhid või äriüksuste juhatused. Selliste annetuste puhul 
järgime omakasupüüdmatu toimimise põhimõtet ja eristame 
neid selgelt sponsoreerimisest.

Millised isikud on ametikandjad?
Ametikandjad on isikud, kes täidavad avalikke 
ülesandeid, nt ametnikud, kohtunikud, 
ametiasutuste töötajad, avalike kõrgkoolide 
professorid, avalikke ülesandeid täitvad 
katseinstituutide töötajad.
Ametikandjad võivad olla ka selliste avalike 
ettevõtete töötajad, mis on organiseeritud kui 
eraõiguslikud ettevõtted ja mis täitavad avalikke 
ülesandeid (nt kommunaalettevõtted).

Kas mina kui Boschi töötaja võin kutsuda 
kliendid õhtusöögile?
Me tohime kutsuda kliendid õhtusöögile, kui see 
on äritegevusega seotud ja kohane. Näiteks on 
õhtusöök äritegevusega seotud, kui sellega seoses 
toimub ka töötuba või tooteesitlus ja käsitletakse 
äritegevust puudutavaid või erialaseid teemasid. 
Õhtusöök on kohane, kui selle kulud jäävad 
piirkonnas tavaks olevatesse piiridesse. Küsimuste 
korral või kui midagi jääb ebaselgeks, siis pöördume 
vastavuskontrolli poole.
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“ Me ei tolereeri 
korruptsiooni.”
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“ Me oleme teadlikud 
oma vastutusest 
keskkonna ja 
ühiskonna ees.”
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5. Meie toodetele ja teenustele esitatavad 
nõuded

Meie tugevuseks on silmapaistev kvaliteet. Me tarnime turva-
lisi tooteid, mis on parima kvaliteediga ja usaldusväärsed. Nii 
täidame oma klientide soovid ja ootused. Meie tegevuse 
mõõdupuuks toodete väljatöötamisel ja valmistamisel ning 
teenuste osutamisel on alati seaduslikkuse põhimõte ja meie 
slogan "Loodud kestma". Seejuures vastavad meie tooted 

vähemalt kaasaegse tehnika tasemele. Kui nende nõuete 
praktikasse rakendamisel ilmnevad vastuolud, siis räägime 
neist avatult. Need lahendatakse kooskõlas seaduslikkuse 
põhimõttega, vastutustundliku ja ausa ärikäitumise põhimõ-
tete ja muude Boschi väärtustega.

6. Kolmandate isikute intellektuaalne 
omand

Kolmandate isikute intellektuaalse omandi alla langevad nii 
tööstuslikud kaitseõigused (nt patendid, kaubamärgid, 
registreeritud disainilahendused) kui ka autoriõigusega 
kaitstud teosed (nt tarkvara, piltide autoriõigused).
Me austame kolmandate isikute intellektuaalset omandit ja 
võime seda kasutada põhimõtteliselt ainult siis, kui meile on 
antud vastavad kasutusõigused. Kolmandate isikute oskus-
teavet, mis ei ole tööstuslike kaitseõigustega või autoriõigus-
tega kaitstud, võime kasutada ja edasi anda ainult siis, kui 
seda ei takista õiguslikud regulatsioonid. Kui see kolman-
date isikute oskusteave edastati meile konfidentsiaalsusk-
lausliga, siis võime seda kasutada ja edasi anda üksnes vas-
tavalt selle konfidentsiaalsusklausli sätetele. Siia alla 
kuuluvad ka kolmandate isikute joonised, samuti üksikud 
kolmandate isikute käest saadud andmed, mõõtmed ja 
tolerantsid.
Me kasutame kolmandate isikute tarkvara, k.a avatud lähte-
koodiga tarkvara ja püsivara, ainult omandatud õigustega 
ette nähtud piirides ja pidades kinni vastavatest litsentsitin-
gimustest.

7. Tööohutus, tervise- ja keskkonnakaitse 
ning tuleohutus

Meie ülesandeks on vältida inimeste ja keskkonna ohtu 
seadmist, hoida mõju keskkonnale nii minimaalsena kui või-
malik ja käia ressurssidega säästlikult ringi. Protsessid, käiti-
sed ja töövahendid peavad vastama seaduses sätestatud ja 
ettevõttesisestele tööohutuse, samuti tervise- ja keskkonna-
kaitse ning tuleohutuse eeskirjadele.

Kuidas käib meie arendustöö ja tootmine

Millised põhimõtted kehtivad toodete 
arendamisel?
Meie tegevuse mõõdupuuks on alati seaduslikkuse 
põhimõte ja meie slogan "Loodud kestma". 
Seaduslikkus ja Boschi väärtused tulevad enne 
klientide soove. Funktsioonide väljatöötamisel 
ja rakendamisel Boschi grupi poolt kehtivad 
alljärgnevad põhimõtted.
•  Keelatud on töötada välja funktsioone näitajate 

moonutamiseks testide käigus (ei Boschi 
platvormile ega kliendi soovil Boschi poolt 
rakendatud funktsioonidele/tarkvarale).

•  Rakendamine peab kogu toote töötsükli jooksul/
väärtuste vahemikus tavalistes töötingimustes 
toimuma nii, et omistatud omadustest peetakse 
kinni, inimelu kaitstakse parimal võimalikul viisil ja 
parimal võimalikul viisil säästetakse keskkonda ja 
ressursse. Üksnes töötsükli optimeerimine ei ole 
lubatud.

Need põhimõtted kehtivad kõikidele Boschi 
toodetele (k.a teenused) kõikides tootmise 
arendamise faasides ja neid võetakse arvesse ka 
tootmise järelevalve käigus.
Need põhimõtted aitavad meil rakendada ellu 
meie sloganit "Loodud kestma". Need väljendavad 
seaduslikkuse tingimusteta ülimuslikkust.
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“   Me kõneleme avatult riskidest  
ja kitsaskohtadest.”
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8. Kommunikatsioon ja koolitus

Infot selle äritegevuse koodeksi aktuaalsete teemade 
kohta antakse regulaarselt. Me peame regulaarselt dia-
loogi õiguskuulekuse teemadel ja räägime avatult riski-
dest. Teatud teemavaldkondade kohta viiakse regulaar-
selt läbi koolitusi.

9. Sisemine kontrollsüsteem

Boschil on ettevõttesisene kontrollsüsteem. Iga äriük-
suse juhtkond vastutab selles äritegevuse koodeksis 
sisalduvatest regulatsioonidest kinnipidamise eest, 
samuti vastava vastutusala täiendavate ettevõttesiseselt 
kindlaks määratud reeglitest kinnipidamise eest.

Ettevõtte, k.a detsentraliseeritud üksused, kesksel revis-
joniosakonnal (C/AU) on piiramatu teavitus- ja kontrolli-
õigus, kui seda ei vastusta seaduslikud või ettevõttesise-
selt kokku lepitud regulatsioonid.

Kuidas me seda koodeksit rakendame

Märkus:
Selles äritegevuse koodeksis sisalduvaid 
regulatsioone kohaldatakse vastava Boschi 
grupi äriühingu ja selle töötajate vahelistes 
suhetes, need regulatsioonid kujutavad endast 
kohustuslikke käitumisjuhiseid. Kolmandatele 
isikutele sellest äritegevuse koodeksist õigusi ei 
tulene.
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Info ja kontaktisikud

Täiendav info aadressil 
www.bosch.com/compliance 
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Saksamaa
Telefon +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com

2023-04-01
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