A dinamikus követeléskezelő

Emberi jogi szabályzat

Jelen szabályzat megalkotásának célja, hogy deklarálja a társaság elkötelezettségét a
társadalmi felelősségvállalás, az emberi jogok védelme iránt.
1., Alanyi hatály
Dynamic-a Követeléskezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1096 Budapest,
Vendel u. 11.), mint követeléskezelési tevékenysége során végző jogi személy, annak
vezetője és valamennyi dolgozója.
2., Alapelvek
Társaságunk súlyos jogsértésnek tekinti és elítéli az alábbi körbe tartozó magatartásokat
- rabszolgaság
- az emberi szabadság korlátozása
- embercsempészet
- kínzás
- embertelen bánásmód
- lopás és minden más társadalomra veszélyt jelentő bűncselekmény
3., Tevékenységre vonatkozó főbb szabályok
Társaságunk tevékenysége során tiszteletben tartja az emberek jogait és méltóságát, betart
és betartat minden nemzetközi egyezményben foglalt, az emberek alapvető jogaira
vonatkozó szabályozást.
A társaság valamennyi dolgozójának joga van ahhoz, hogy minden megkülönböztetéstől
mentesen végezhesse munkáját, méltányos és emberi bánásmódban részesüljön, munkáját
megfelelő körülmények között végezhesse.
Társaságunk tiszteletben tartja az egyesülési és szólásszabadságot, valamint a szabad
véleménynyilvánítást.
Dolgozóinkat semmiféle hátrány nem érheti ezen szabadságjogaik gyakorlása miatt.
Társaságunk elkötelezett a fentiek betartása mellett. Amennyiben bármely ezekbe ütköző
gyakorlatot tapasztal, észlel, mindent megtesz annak megszüntetése érdekében.
Nem létesítünk szerződéses kapcsolatot a gazdasági élet azon szereplőjével, aki nem tartja
be a fent deklarált alapelveket.
Az emberi jogok tiszteletben tartására mind külső partnereinkkel, mind ügyfeleinkkel, mind
pedig egymással szemben alkalmazott tevékenységek, gyakorlat során valamennyi dolgozónk

www.workout.hu
dynamica@workout.hu
Tel/Fax:06 1 255 0709/06 1 799 0307

A dinamikus követeléskezelő

köteles. Ezen elvek be nem tartása a munkaköri kötelezettség súlyos megszegésének
minősül és jogkövetkezményeket von maga után.
Tevékenységünk során figyelembe vesszük az ügyfeleink körülményeit, igyekszünk annak
megfelelően – a megbízásaink keretei között – eljárni.
4., Ellenőrzés, jogkövetkezmények
Dolgozóink tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítanak az emberi jogok védelmére.
Amennyiben bármely dolgozónk ennek megsértését tapasztalja, köteles azt haladéktalanul
jelenteni a felettesének. A társaság vezetője minden bejelentésről feljegyzést készít és
bejelentést tesz az illetékes szervek felé.
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