
Die vorl iegenden Standards def inieren die 
Mindestanforderungen von KACO im Hin-
bl ick auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, 
Arbeitssicherheit , Gesundheitsschutz und 
Geschäftsethik. KACO und jeder Mitarbeiter 
von KACO ist diesen Grundsätzen verpf l ich-
tet. Lieferanten von KACO sind aufgerufen, 
diese Sozialstandards anzuerkennen und 
entsprechende Grundsätze in ihrem Unter-
nehmen und gegenüber ihren Lieferanten zu 
def inieren.  

1.  Menschenrechte 

Die internat ional anerkannten Menschen-
rechte werden respekt ier t  und deren Ein-
hal tung wird gefordert .  

2. Einhaltung von Gesetzen 

Die Einhaltung geltender Gesetze, Verord-
nungen und gleichwert igen Regelungen ist 
zwingende Vorgabe. 

3. Datenschutz 

Wir schützen und respektieren die persönl i-
chen Daten und Privatsphäre unserer Mit-
arbeiter ebenso gewissenhaft wie die Daten 
unseres Unternehmens und unserer Ge-
schäftspartner. KACO hält al le anwendba-
ren Gesetze  in allen Ländern, in denen 
geschäftl iche Tätigkeiten ausgeführt wer-
den, ein. 

 

 

4. Arbeitsbedingungen, Chancengleich-
heit, und Diversität 

Jede Form der Kinderarbeit wird abge-
lehnt. Es werden mindestens die Regelun-
gen der ILO Konvention 138 zum Mindest-
alter für die Beschäftigung sowie zum Ver-
bot von Kinderarbeit eingehalten. 

Zwangs- und Pf l ichtarbeit  wird abgelehnt.  
Niemand wird gegen seinen W il len be-
schäft igt  oder zur Arbeit  gezwungen. Das 
Zurückhalten von Identi tätsnachweisen o-
der Einreisepapieren von Arbeitnehmern ist  
untersagt. 

Bei der Beschäft igung ist der Grundsatz 
der Chancengleichheit zu wahren und jegl i-
che Diskr iminierung zu unter lassen. 

Al le Arbeitnehmer können ihre Arbeitsver-
träge jederzeit  unter Einhaltung der ver-
tragl ichen, tar if l ichen oder gesetzl ichen 
Kündigungsfr is ten kündigen. 
 

Mitarbeiter dürfen nicht aufgrund ihres Ge-
schlechts, der Rasse, einer Behinderung, 
der ethnischen oder kulturel len Herkunft, 
der Rel igion oder W eltanschauung, des Al-
ters oder der sexuel len Neigung benachtei-
l igt werden. Eine inakzeptable Behandlung 
von Arbeitskräften, wie etwa psychische 
Härte oder sexuel le und persönliche Beläs-
tigung wird abgelehnt.  

W ir setzen uns für die Einbindung von 
Menschen mit Behinderung in der Arbeits-
welt  ein. Mitarbeiter  haben das Recht auf  
eine faire Ent lohnung. Die geltenden Rege-
lungen zu Mindest löhnen werden eingehal-

ten. Die Arbeitszeit  und arbeitsfreien Zei-
ten müssen mindestens den im jeweil igen 
Land geltenden Gesetzen entsprechen. 

5. Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz 

Die Sicherheit und der Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz werden mindestens im 
Rahmen der jeweils geltenden nat ionalen 
Best immungen gewährleistet.  Ziel ist  es, 
den Gesundheitsschutz ständig zu verbes-
sern und Unfäl le und Beeinträcht igungen 
der Gesundheit , die s ich aus der Arbeit 
ergeben, mit  der Arbeit verbunden s ind 
oder im Ver lauf der Arbeit  auftreten 
dadurch zu verhüten, dass die Ursachen 
der Gefahren in der Arbeitsumwelt soweit  
wie möglich verr ingert werden. 

6. Treibhausgasemissionen, Energieeffizi-
enz und erneuerbare Energie 

Wir gestalten alle Stufen der Produktion 
möglichst umweltverträgl ich und energe-
tisch opt imiert, um die Umweltbelastung 
und unseren Energieverbrauch zu minimie-
ren und alle anwendbaren Umweltgesetze 
einzuhalten. 

7. Wasserqualität und Wasserverbrauch 

W ir verfo lgen das Z ie l  unsere Fr ischwas-
sernutzung zu reduzieren und das Ab-
wasser entsprechend aufzubereiten, um 
die W asserqual i tä t  in den Gewässern und 
im Grundwasser  zu erhal ten. W ir  halten 
a l le  wasserrecht l ichen Gesetze e in.  

Sozialstandards 



8. Luftqualität 

W ir verfo lgen das Z ie l  d ie Schadstof -
femissionen zu reduzieren, um die Luf t-
qual i tät  zu verbessern. W ir  halten al le  
Emissionsschutzgesetze e in.  

9. Nachhaltiges Ressourcenmanagement 
und Abfallreduzierung 

Es is t  unsere Aufgabe,  d ie natür l ichen 
Ressourcen für  unsere Produkt ionspro-
zesse, Produkte und Dienst le is tungen so 
schonend und umsicht ig wie möglich e in-
zusetzen. W ir  entsorgen Reststof fe, d ie 
wir  nicht vermeiden oder verwer ten kön-
nen, auf  verantwor t l iche W eise und ver-
suchen durch Opt imierung der Prozesse 
den Verbrauch von Rohstof fen stet ig zu 
reduzieren.  

10. Verantwortungsvoller Umgang mit 
Chemikalien 

Wir setzen Chemikalien verantwortungs-
bewusst ein, um besonders die Umwelt 
und Arbeitnehmer zu schützen,  und ent-
sorgen chemische Reststoffe, die wir nicht 
vermeiden oder verwerten können, auf 
verantwortl iche Weise. Wir halten alle an-
wendbaren Gesetze ein. 

 

 

 

11. Soziale Verantwortung 

Wir leisten einen angemessenen Beitrag zur 
Ausbildung und Beschäftigung. 

Die Mitwirkung unserer Mitarbeiter in Inst i-
tut ionen und Vereinen, die dem Wohle des 
Gemeinwesens dienen wird von uns befür-
wortet. 

12. Vereinigungsfreiheit 

Das Recht von Arbeitnehmern, s ich zusam-
menzuschl ießen, einer Gewerkschaft  beizu-
treten, eine Vertretung zu ernennen und 
s ich in eine solche wählen zu lassen wird 
geachtet. 

13. Verbot von Korruption und Bestechung 

Es dürfen keine Bestechungsgelder  und 
andere gesetzeswidr ige Zahlungen ange-
boten,  gele is tet  oder  angenommen wer-
den.  Im  Umgang m it  Geschäf tspar tnern 
und s taat l ichen Ins t i tut ionen werden d ie 
Interessen des Unternehmens und d ie 
pr ivaten Interessen von Mitarbei tern auf  
beiden Sei ten s t r ik t  voneinander  ge-
t rennt .  Handlungen und Entscheidungen 
er fo lgen f re i  von sachfremden Erwägun-
gen und persönl ichen Interessen.  

 

 

 

14. Wettbewerbs- und Kartellrecht 

W ir ver langen von a l len Führungskräf ten 
und Mitarbei tern,  dass s ie in  jeder  Hin-
s icht  a l le  wet tbewerbs-  und kar te l l recht l i -
chen Gesetze befo lgen,  d ie für  das Funk-
t ionieren e ines Mark tes sorgen und damit  
unangemessene W ettbewerbseinschrän-
kungen verhindern. 

 

15. Umgang mit Verstößen / Beschwer-
den 

Verstöße gegen d iese Standards werden 
nicht toler ier t .  Al le KACO-Mitarbeiter  s ind 
aufgefordert ,  Hinweise auf  etwaige Verstö-
ße zu melden. Meldungen können vertrau-
l ich beim Betr iebsrat oder beim General 
Manager erfolgen. KACO duldet  keine Form 
von Benachtei l igung von Personen, d ie e ine 
derart ige Meldung erstatten.  

Wir bestätigen mit unserer Unterschrif t die 
Einhaltung der hier beschriebenen Min-
deststandards. 
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The fol lowing standards def ine the minimum 
requirements of KACO with respect to hu-
man r ights, labor standards, occupat ional 
health and safety and business ethics. KA-
CO and al l KACO staff  are committed to 
these pr inciples. Suppliers of KACO are 
asked to recognize these social standards 
and to def ine corresponding pr inciples in 
their company and with their  suppl iers.  

1. Human Rights 

The internat ional ly recognized human 
r ights are respected and compl iance is  
mandatory.   

2. Compliance with laws 

Compliance with applicable laws, regula-
tions and equivalent regulat ions is manda-
tory.  

3. Data protection 

We protect and respect the personal data 
and privacy of our employees just as con-
scient iously as the data of our company 
and our business partners. KACO complies 
with all applicable laws in all countries 
in which business activit ies are carried 
out. 

4. Working Conditions, equal opportuni-
ties, und diversity 

Any k ind of child labor is rejected. The 
provis ions of ILO Convention 138 on the 
minimum age for employment and the pro-
hibit ion of child labor are the minimum 

standard to be complied with. Withholding 
proof of identity or entry documents from 
employees is prohibited. 

Any k ind of forced and exploitat ive labor is  
rejected. No one may be employed against 
his or her wi l l  or forced to perform work. 

Employees may terminate their employment 
contracts at any t ime in compliance with 
the contractual, col lectively agreed or stat-
utory not ice per iods.  

The pr inciple of equal opportunit ies needs 
to be respected with employed staff  and 
when employing staff . Any k ind of discr imi-
nat ion wil l  not be tolerated. 

Employees may not be discriminated 
against on account of their  gender, race, a 
possible disabi l ity,  their ethnic or cultural 
origin, religious beliefs, or ideology, their 
age or sexual or ientat ion. Unacceptable 
treatment of staff , such as psychological 
hardship or sexual and personal harass-
ment, is rejected.   

We are committed to the inclusion of peo-
ple with disabi l i t ies in the wor ld of work 
and business. Employees have the r ight to 
receive a fair  remunerat ion. The current 
regulat ions on minimum wages are com-
pl ied with. W orking hours and t ime off  work 
must at least comply with the laws in force 
in the respect ive state. 

5. Health and Safety 

Health and safety at work shal l be guaran-
teed at least to the extent of the appl icable 

nat ional provis ions. We pursue to cont inu-
ously improve health protect ion. Any possi-
ble causes of r isk within the working envi-
ronment shal l be reduced to a minimum in 
order to prevent accidents and impairment 
of health which may ar ise from occupational 
act ivi ty or  be related to or occur at or  dur ing 
the occupat ional act ivi ty.    

6. Greenhouse gas emission, energy effi-
ciency and renewable energy 

We design all  stages of product ion as envi-
ronmental ly fr iendly and energy opt imized 
as possible to minimize our environmental 
impact and energy consumption, and to 
comply with all appl icable environmental 
laws.  

7. Water quality and water consumption 

We pursue the goal of  reducing our 
f reshwater use and treating 
wastewater appropr iately in order to 
maintain water qual ity in water bodies 
and groundwater. We comply with al l 
water legis lat ion.  

8. Air quality 

W e pursue the goal of  reduc ing pol lutant 
emissions in order  to improve a ir  qual i t y.  
W e comply wi th a l l  emiss ion protect ion 
laws.  

 

 

Code of Conduct 



9. Sustainable resource management and 
waste reduction 

I t  is  our  task to use natura l resources for  
our  product ion processes,  products and 
services as careful ly and prudent ly as 
poss ib le. W e dispose of  res idual  mater i-
a ls that  we cannot avoid or recyc le in a 
respons ib le manner and try to constant ly 
reduce the consumption of  raw mater ia ls 
by opt imizing processes.  

10. Responsible handling of chemicals 

We use chemicals responsibly, in particu-
lar to protect the environment and workers. 
We dispose of chemical residues that we 
cannot avoid or recycle in a responsible 
manner. We comply with all applicable 
laws. 

11. Social responsibility 

We grant an appropr iate contr ibut ion to pro-
fessional education and employment.  

We promote the part ic ipat ion of our staff  in 
act ivi t ies of inst i tut ions and (non-prof it )  as-
sociat ions which serve the good of the 
community.  

 
 
 
 
 

 
 

12. Freedom of association 

We respect the r ight of our staff  to organize 
in a trade union, to join a trade union, to 
appoint a representat ive and to be elected 
in such way.  

13. Prohibition of bribery and corruption 

We pursue a zero incident tolerance towards 
the offer, the provis ion or acceptance of 
bribes or other i l legal incent ives. The inter-
ests of the company and the pr ivate inter-
ests of our staff  remain str ictly separated on 
both sides especial ly in dealing with busi-
ness partners and state insti tut ions. Actions 
and decisions are taken free of inappropri-
ate considerations and personal interests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Competition and antitrust law 

W e require a l l  managers  and employees to 
comply in  a l l  respects  wi th a l l  compet i t ion 
and ant i t rus t  laws that  ensure the funct ion-
ing of  a market  and thus prevent  unrea-
sonable res t ra ints  on compet i t ion.  

15. Dealing with infringement 

We do not accept any infr ingement of these 
standards. We encourage al l KACO-staff  to 
report any possible signs of infr ingement. 
Conf idential Reports may be directed to the 
workers counci l or directly to the General 
Management. We do not tolerate any form of 
disadvantage of our staff  who might report 
any possible case of infr ingement.  

With our signature we conf irm the compli-
ance with the outl ined minimum standard. 
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本准则明确了KACO关于人权、工作准则、职业安

全和健康保护以及商业道德的最低要求。KACO以

及KACO的每位员工都有义务遵守这一原则。我们

呼吁KACO的供应商认同这一社会准则并在其公司

内及针对其供应商明确相应的原则。 

 

1. 尊重人权 

我们尊重并要求遵守国际公认的人权。 

 

2. 遵守法律 

我们必须遵守适用的法律、法规及等效规章。 

 

3. 数据保护 

我们保护并尊重员工的个人数据和因私、公司以及合

作伙伴的数据。在所有开展业务活动的国家及地区，

KACO都遵守当地所有适用的法律。 

 

4. 工作环境，机会平等和多样性 

我们反对任何形式的童工。最低要求是遵守国

际劳工组织第138号公约中关于最低就业年龄和

禁止童工的规定。 

 

我们反对强迫和强制劳动。我们不会违背任何人的意

愿强迫录用或逼迫其工作。禁止保留员工的身份证或

入境证件 

我们的就业原则是机会均等，反对歧视。员工可根据

合同、劳资协议或法定的解约期限随时终止其雇佣合

同。 员工不会因为性别、种族、残疾、民族和文化出

身、宗教信仰、世界观、年龄或性别取向受到歧视。

我们反对使用如精神虐待、性骚扰和人身攻击等不能

接受的方式对待员工。 

我们致力于为残疾人提供就业机会。员工有权获得公

平的报酬。我们遵守现行的最低工资规定。工作时间

和休息时间必须至少与各国现行的法律相一致。 

 

5. 职业安全和健康保护 

工作岗位的职业安全和健康防护至少应遵守各国现行

的国家规定。我们的目标是，不断改善健康防护水

平，对由工作引起的、与工作相关的或在工作过程中

发生的事故或健康伤害进行防护，尽量减少工作环境

中的安全隐患。 

 

 

 

6. 减少温室气体排放，提高能效和利用可再生能源 

我们将生产各阶段设计成最大限度地环境友好和能源

优化，以最大程度减少对环境的影响和降低能耗，遵

守所有适用的环境法律。 

7. 水质和水消耗 

我们的目标是减少淡水的使用并处理废水，保护河流

和地下水的水质。我们遵守所有水资源相关的法律。 

 

8. 空气质量 

我们的目标是减少污染物排放，改善空气质量。我们

遵守所有废气排放法律。 

 

9. 可持续资源管理和减少废弃物 

我们有义务尽可能谨慎地将自然资源用于我们的生产

过程、产品和服务。我们以负责任的态度处理无法避

免或回收的残留物，并尝试通过优化流程来不断减少

原材料的消耗。 

 

10.  负责任的使用化学品 

我们负责任地使用化学药品，特别是为了保护环境和

工人，我们以负责任的方式回收和处理无法避免的化

学残留物。我们遵守所有适用法律。 

 



11.  社会责任 

我们对培训和就业做出适当的贡献。 

 

我们提倡员工参加公共机构和社会团体，为公共福

利服务。 

 

12. 结社自由 

我们尊重工人联合、参加工会、选举工会代表和被

选举的权利。 

 

13. 严禁贿赂 

禁止提供、行使或收受贿赂和其他非法款项。

在与商业伙伴及国家机构交往过程中，必须严

格划分公司和个人双方的利益。行事和决策必

须免受不相关因素和个人利益影响。 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. 竞争和反托拉斯法 

我们要求所有管理人员和员工在各方面遵守所

有竞争和反托拉斯法，来确保市场运作和避免

对竞争的不合理限制。 

 

15. 违规处理/投诉 

我们不会容忍任何违反该准则的行为。我们要求

所有KACO员工报告任何可能的违反行为。 报告

可以通过保密的形式提交给工会或总经理。 KA-

CO不会容忍对报告人进行任何形式的不公正行

为。 

我们在此签字确认遵守以上所述的最低准则。 
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Selen normák a KACO minimumkövetelmény 
eit  fogalmazzák meg az emberi jogok, 
munkaügyi előírások, munkabiztonság, 
egészségvédelem és üzlet i  et ika 
tek intetében. A KACO és a KACO minden 
munkavál lalója elkötelezett  ezen alapelvek 
mellet t . A KACO beszál l í tói tól is elvárjuk, 
hogy ismerjék el ezen társadalmi normákat,  
és megfelelő alapelveket határozzanak meg 
saját vál lalatuknál,  valamint beszál l í tóikkal 
szemben. 

1. Emberi jogok 

A nemzetközi leg el ismert  emberi  jogokat  
t iszte letben tar t juk , és  megkövete l jük  
azok betar tását.  

2. Törvények betartása 

A hatályos törvények, rendeletek, és 
ezekkel egyenértékű szabályozások 
betartása kötelező előírás. 

3. Adatvédelem 

Ugyanolyan lelk iismeretesen védjük és 
t iszteletben tartjuk munkavál lalóink 
személyes adatait  és magánéletét, mint 
vállalatunk és üzleti  partnereink adatait.  A 
KACO betartja az összes alkalmazandó 
jogszabályt minden olyan országban, ahol 
üzlet i tevékenységet folytat.  

4. Munkakörülmények, esélyegyenlőség és 
sokszínűség 

A gyermekmunka minden formáját 
elutasítjuk. Minimumkövetelményként 

betartjuk a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
és a gyermekmunka ti lalmáról szóló 138. 
sz. ILO egyezmény előírásait. 

A kötelező- és kényszermunkát elutasít juk. 
Akarata el lenére senkit  nem foglalkoztatunk 
és nem kötelezünk munkára. Tilos a 
személyi igazolványt vagy a beutazási 
okmányokat visszatartani a 
munkavál lalóktól.  

A Munkavál lalók a munkaviszonyukat 
bármikor megszüntethetik a szerződésben 
foglaltakat, a kollektív megállapodásban 
foglaltakat, i l l .  a törvényi előírásokat 
f igyelembe véve.   

A foglalkoztatás során be kel l  tartani az 
esélyegyenlőség elvét, és tar tózkodni kel l  
mindennemű diszkr iminációtól. 

A munkavál lalókat nemük, faj i 
hovatartozásuk, fogyatékosságuk, etnikai 
és kulturális származásuk, val lásuk vagy 
vi lágnézetük, életkoruk vagy szexuál is 
orientációjuk miatt nem érheti hátrányos 
megkülönböztetés. Elutasít juk a 
munkavál lalókkal való elfogadhatatlan 
bánásmódot, mint például a pszichikai 
bántalmazást vagy a szexuál is és 
személyes zaklatást.  

Elkötelezettek vagyunk a fogyatékkal élők 
munka vi lágába tör ténő integrálása iránt. A 
munkavál lalóknak joguk van a t isztességes 
bérezéshez. Betartjuk a minimálbérekre 
vonatkozó hatályos előírásokat.  A 
munkaidőnek és pihenőidőnek meg kel l  
felelnie legalább az adott  országban 
hatályos jogszabályoknak. 

5. Munkabiztonság és egészségvédelem 

A munkahelyi biztonságot és 
egészségvédelmet legalább a mindenkor 
hatályos nemzeti  előírások  keretein belül 
garantáljuk. A cél az egészségvédelem 
folyamatos javítása, valamint a munkából 
eredő, munkával összefüggő vagy a 
munkavégzés során bekövetkező balesetek 
és egészségkárosodások megelőzése a 
munkahelyi környezetben előforduló 
veszélyek okainak lehető legnagyobb 
mértékben való csökkentése által . 

6. Üvegházhatású gázok kibocsátása, 
energiahatékonyság és megújuló energia 

A gyártás minden szakaszát a lehető 
legnagyobb mértékben környezetkímélővé 
és energetikai lag optimalizálttá alakít juk a 
környezetszennyezés és 
energiafogyasztásunk minimalizálása, 
valamint az összes alkalmazandó 
környezetvédelmi jogszabály betartása 
érdekében. 

7. Vízminőség és vízfogyasztás 

Célunk, hogy csökkentsük a f r issvíz-
felhasználásunkat,  és ennek megfele lően 
kezel jük  a szennyvizet  annak érdekében,  
hogy fenntar tsuk a vízminőséget a 
v izekben és a talajvízben. Minden 
vízügyi  törvényt  betar tunk.  
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8. Levegőminőség 

Célunk a szennyezőanyag-k ibocsátás 
csökkentése a levegőminőség javítása 
érdekében.  Minden k ibocsátásvédelmi 
törvényt  betar tunk.  

9. Fenntartható erőforrás-gazdálkodás és 
hulladék-csökkentés 

Feladatunk, hogy a természet i  
erőforrásokat  a lehető legkíméletesebb 
és legkörültek intőbb módon használjuk  
fel  termelés i fo lyamatainkhoz,  
termékeinkhez és szolgál tatásainkhoz.  
Árta lmat lanít juk  azokat a 
maradékanyagokat ,  amelyeket  
fele lősségte l jes  módon nem tudunk 
e lkerü lni  vagy hasznosítani ,  és a 
folyamatok opt imal izá lása révén 
megpróbáljuk  fo lyamatosan csökkenteni  
az a lapanyagok fe lhasználását .  

10. A vegyi anyagok felelősségteljes 
kezelése 

Felelősségteljesen használjuk a vegyi 
anyagokat, különösen a környezet és a 
munkavállalók védelme érdekében, és 
ártalmatlanítjuk azokat a vegyi 
maradékanyagokat, amelyeket 
felelősségteljes módon nem tudunk 
elkerülni vagy hasznosítani. Minden 
alkalmazandó törvényt betartunk. 

 

 

 

11. Társadalmi felelősség 

Megfelelő mértékben hozzájárulunk a 
szakképzéshez és a foglalkoztatáshoz. 

Támogatjuk munkavál lalóink részvételét a 
közösség javát szolgáló intézményekben és 
egyesületekben. 

12. Egyesülési szabadság 

Tiszteletben tartjuk a munkavál lalók azon 
jogát,  hogy egyesületbe tömörüljenek, 
szakszervezetbe belépjenek, képviselőt 
nevezzenek k i és képviselővé válasszák 
meg őket. 

13. Korrupció és vesztegetés tilalma 

Ti los  vesztegetés i  pénzeket  és  egyéb 
törvényte len k i f izetéseket fe la jánlani ,  
nyúj tani  vagy e l fogadn i .  Az üzlet i  
par tnerekkel  és  az á l lam i in tézményekkel  
va ló kapcsolat tar tás során m indkét  
o ldalon szigorúan különválasztásra 
kerü lnek  a vál la lat  érdekei  és  a 
munkavál la lók  magánérdekei .  A 
tevékenységek  végzése és a döntések  
meghozata la tárgyhoz nem tar tozó 
megfonto lások tó l  és  személyes 
érdekek tő l  mentesen tör ténik .  

 

 

 

14. Verseny- és kartelljog 

Minden vezetőtő l  és  munkavál la lótó l  
megkövete l jük ,  hogy minden tek intetben 
tar tsanak be m inden verseny-  és  
kar te l l jog i  jogszabályt ,  mely a p iac  
működését  b iztos í t ja ,  és  ezál ta l  
megakadályozza a t isztességte len 
versenykor látozásokat.  

15. Jogsértések / panaszok kezelése 

Ezen normák megsértését nem tolerál juk . 
Arra kérjük  a KACO valamennyi 
munkavál lalóját,  hogy jelentse az eset leges 
jogsértéseket.  A bejelentéseket bizalmasan 
meg lehet tenni az üzemi tanácsnál vagy az 
ügyvezető igazgatónál .  A KACO nem 
tolerál ja az i l yen jel legű bejelentést tevő 
személyek hátrányos 
megkülönböztetésének semmilyen formáját. 

Aláírásunkkal igazoljuk az itt leírt 
minimumkövetelmények betartását. 
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