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Dana er dedikeret til at foretage forretninger på en etisk måde 
og med respekt for vores folk samt de samfund, de lever i. Vi 
mener, at dette engagement vil være til nytte for vores kunder 
og andre interessenter, der er påvirkede af Danas aktiviteter. 
Af mange årsager er det ganske enkelt det rigtige at gøre. 
Vi erkender dog, at Dana kun er ét led i forsyningskæden til 
slutbrugeren, som er lang og global. Derfor er det essentielt, 
at vores leverandører også forstår og påskønner standarderne 
for forretningsførelse, som forventes af enhver virksomhed, 
der handler med Dana.

Dette etiske regelsæt identificerer vores forventninger 
angående forretningsførelse, som er essentielle for 
virksomheder, der handler med Dana. Vi mener også, at 
disse standarder vil hjælpe med til at fordre ydelsen af vores 
virksomheder til vores fælles fordel. Derfor er overholdelse af 
Danas Leverandørers etiske regelsæt en obligatorisk del af 
alle Danas købskontrakter.

Vi sætter pris på din grundige gennemgang af de standarder, 
der fremlægges i dette dokument.

Introduktion
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Danas leverandører skal overholde alle relevante 
ansættelseslove. Vi mener, at hvert individ bør afgøre, om 
ansættelse er i vedkommendes egen bedste interesse. 
Vi mener, at børn ikke bør sættes i en situation, hvor de 
skal træffe sådant et valg. Derfor tillader Dana ikke brug af 
børnearbejde under seksten år, medmindre det er en del af 
regeringsgodkendt jobtræning eller elevplads, som ville være 
nyttig for de deltagende individer.

Vores leverandører må ikke anvende, fremme eller deltage i 
noget tvungent eller ufrivilligt arbejde i nogen form, inklusive 
ulovlig menneskehandel eller grove fysiske disciplinærskikke.  
Danas leverandører skal stræbe mod respekt for 
menneskets værdighed og aldrig deltage i overtrædelser af 
menneskerettigheder.

Respekt for personer

A. Lønninger: Dana forventer også, 
at leverandører giver ansatte en 
løn og fordele, der som minimum 
tilfredsstiller basale behov 
baseret på lokale betingelser. 
Leverandører skal overholde 
alle relevante love, der relaterer 
til begrænsning af almindelige 
og overtidsarbejdstimer samt 
kompensatoin.

B. Etisk rekruttering: Dana forventer 
af sine leverandører, at de engagerer 
sig i etisk rekrutteringspraksis. 
Leverandører må ikke vildlede 
eller svindle potentielle ansatte om 
arbejdets natur. Leverandører må 
ikke kræve af ansatte, at de betaler 
rekrutteringsgebyr eller nægte dem 
adgang til dokumenter til pas eller 
anden regeringsudstedt legitimation.

C. Ansattes ret til 
associeringsfrihed: Leverandører 
bør fremme aktiviteter, der er i 
ansattes bedste interesse, og 
give dem en process, hvor deres 
mening kan blive hørt uden frygt 
for indimidering, gengældelse 
eller chikane. Vi forventer også, 
at vores leverandører respekterer 
deres ansattes associeringsfrihed i 
henhold til lokal lovgivning.
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Sikker og positiv arbejdsplads

Dana forventer, at leverandører giver deres ansatte et sikkert 
og sundt arbejdsmiljø, og at de overholder alle gældende 
helbreds- og sikkerhedslove og regulativer. Dette inkluderer 
overholdelse af alle Danas sikkerhedskrav, når vores lokaliteter 
besøges, som i visse tilfælde kan være mere stringente.

Dana understøtter en proaktiv tilgang til at administrere sikker 
og sundhed på arbejdspladsen ved at finde og udbedre 
farer, før de fører til skader eller sygdomme. Leverandører 
bør være engagerede i at håndtere alle sikkerhedsrisici for at 
forebygge skader og jobrelaterede sygdomme. Vi mener, at en 
forskelligartet arbejdsstyrke – en der inkluderer en bred vifte 
af færdigheder, baggrunde og perspektiver, er altafgørende for 
vores succes og støtter kreativitet samt entusiasme.

Vi forventer, at vores leverandører tilskynder til en positiv, 
forskelligartet og inklusiv arbejdsplads ved ikke at tolerere 
chikane, grov opførsel, mobning eller diskrimination, inklusive 
dem der involverer race, farve, religion, køn, graviditet, fødsler 
eller relaterede sygdomstilstande, national oprindelse, seksuel 
orientering, kønsidentitet, alder, handicap eller nogen anden 
karakteristik, der er beskyttet ved lov.

Dana tilskynder i høj grad tredjepartscertificering til ISO 
45001:2018 standarden.
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Beskyttelse af miljøet og bæredygtighed

Dana forventer, at leverandører deler Danas engagement i miljøbeskyttelse, der er fremsat i Danas 
miljøpolitik, der kan findes her.

Dana tilskynder i høj grad tredjepartscertificering til ISO 14001:2015 standarden.

Vi forventer, at vores leverandører udkaster og implementerer en miljøpolitik, der skal danne basis for 
leverandørens miljø- og bæredygtighedsprogram samt inkludere engangement i:

I. at overholde alle lokale miljølove og -regulativer samt implementere en robust proces for 
overholdelseskontrol/korrigerende handling for at sikre vedvarende overholdelse.

II.  at implementere, overholde og administrere et miljøadministrationssystem og associerede formål, mål 
og forbedringsplaner, der løbende forbedrer ydelse mod at minimere miljøpåvirkning af deres drift på 
deres ansatte og samfund med de følgende nøglefokusområder:

a. Reducering af generation af emissioner på stedet ved at fokusere på proceseffektivitet, 
produktsubstitution, reduktion i brændstofforbrænding og effektive filtreringsmetoder.

b. Forbedring af udledning af Scope 1, 2 og 3 drivhusgasser (GHG) i deres faciliteter samt 
opstrøms- og nedstrømsværdikæder gennem et kommunikeret reduktionsmål og -tidslinje. Dana 
tilskynder i høj grad dannelse og overholdelse af videnskabsbaserede mål.

c. Reduktion af vandforbrug, særligt inden for vandknappe områder, ved at implementere 
vandbevarelse og genbrugsprogrammer.

d. Reduktion af affaldsgeneration ved at fokusere på 4R-miljømæssig administration: removing, 
reducing, reusing og recycling (fjerne, reducere, genbruge og genvinde).

https://www.dana.com/globalassets/company/standards-of-business-conduct/policies/rev03_2020-final-environmental-policy.pdf
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Produktindhold

Vi forventer, at vores leverandører bruger ansvarsbevidst 
kemikaleadministrationspraksis, der overholder alle lovlige 
og regulerende krav, og som også overholder Danas 
produktindholdsregler, inklusive men ikke begrænset til:

 � End of Vehicle Life (ELV) og International Material Data 
System (IMDS)

 � Registration, Evaluation, Authorization, & Restriction of 
Chemicals (REACH)

 � Substances of Concern in Articles or Products (SCIP) 

 � California Proposition 65 (Prop 65)

 � Toxic Substance Control Act (TSCA)

Vi forventer, at vores leverandører fuldt ud samarbejder med 
Dana for at overholde disse og andre produktindholds-, 
genvindings-, miljømæssige, bæredygtige og 
helbredsbeskyttende initiativer.
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Konfliktmineraler og andre 
forpligtelser til produktoprindelse

Dana er engageret i at overholde USA’s love i relation til brugen 
af “konfliktmineraler”. Definitionen af “konfliktmineraler” 
henviser til guld såvel som tin, tantalum og tungsten, der er 
derivater af kassiterit, columbit-tantalit og wolframit, uanset 
hvor de kommer fra, er behandlet eller solgt. Den amerikanske 
udenrigsminister kan designere andre mineraler i fremtiden.

Som en leverandør til Dana forventes du at overholde 
alle gældende love og besvare alle anmodninger om 
information relateret til et produkts indhold og oprindelse. 
Leverandører bør identificere risici og tage passende 
handling for at minimere dem, når de skaffer materialer, 
inklusive risici relateret til finansiering af væbnede konflikter, 
menneskerettighedsovertrædelser, uetisk forretningsførelse 
eller miljømæssig skade.



7 DANA LEVERANDØRGUIDE TIL FORRETNINGSFØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktsikkerhed

Dana er engageret i at levere sikre og højkvalitetsprodukter 
og -tjenester.  Vi forventer, at vores leverandører hjælper 
os med at overholde denne forventning. Leverandører skal 
levere høj kvalitet, sikre og effektive varer og tjenester, der 
helt overholder gældende kunde- og industristandarder 
samt regulatoriske krav. Dana forventer, at der anvendes 
passende risikovurderings- og formildelsesteknikker til 
produktionsprocesser, og der, hvor leverandører er helt eller 
delvist designansvarlige, skal dette også anvendes ved 
designprocesser og produktion. Involvering af indlejret software 
eller E/E-applikationer kræver også leverandørsamarbejde og 
støtte til opnåelse af alle gældende definerede sikkerhedsmål.

Dana vil aktivt overvåge sikkerheden og kvaliteten af produkter 
og tjenester, der ydes af leverandører, inklusive under gældende 
udviklingsaktiviteter. Desuden forventer Dana, at leverandører 
tager ansvarer for defekter, der skyldes deres produkter 
og tjenester. Dana forventer også, at leverandører altid er 
imødekommende med Dana, når det gælder produktkvalitet 
og sikkerhed samt aldrig manipulerer eller skjuler data, der kan 
resultere i kvalitets- eller sikkerhedsrelaterede problemer. Det er 
pålagt enhver Dana-leverandør at informere Dana omgående, 
hvis der opstår sikkerhedsrelaterede problemerstillinger, der 
relaterer til leverede produkter eller tjenester.
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Gaver, tjenester og underholdning

Dana vil udvælge sine leverandører baseret på samlet værdi, 
inklusive kvalitet, prissætning og ydede tjenester. Du skal 
undlade at påvirke en Dana-ansat uretmæssigt gennem 
upassende erkendtligheder. Danas politik forhindrer ansatte 
i at give eller modtage gaver, tjenester eller underholdning af 
betydelig værdi (mere end 100 USD). Derfor skal du spørge 
din Dana-repræsentant, om nogen potentiel gave eller 
underholdning er tilladelig og godkendt i Danas regelsæt. Hvis 
en person fra Dana beder dig om en gave eller tjeneste, bør du 
indrapportere dette til Danas kontor for forretningsførelse.

Anmodninger om yderligere forklaring kan sendes til 
DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com. 

mailto:DanaOfficeofBusinessConduct%40dana.com?subject=Dana%20Supplier%20Code%20of%20Business%20Conduct
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Upassende betalinger

Det er Dana-politik, at bestikkelse, returkommissioner eller 
anden upassende betaling ikke må tilbydes eller betales 
direkte af eller på vegne af Dana noget sted i verden til 
nogen leder, agent eller ansat af nogen kunde, leverandør 
eller konkurrent, eller til nogen tredjepart hvis du har grund 
til at mistænke, at nogen del af betalingen bliver givet eller 
tilbudt som en del af en upassende betaling. Dette inkluderer, 
men er ikke begrænset til, betalinger til statstjenestemænd. 
Hvis du agerer på vegne af Dana på nogen måde, skal du 
overholde denne politik. Hvis du udfører tjenester for Dana, 
kan du blive bedt om at certificere og give beviser for din 
forståelse og overholdelse af denne politik. Leverandører 
forventes at gøre sig bekendt med Danas manual over anti-
korruptionsoverholdelse, som er tilgængelig her. 

https://www.dana.com/globalassets/company/standards-of-business-conduct/policies/anti-corruption---revised-03-2020-english.pdf
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Interessekonflikter

En interessekonflikt opstår, når private interesser, personlige 
forhold eller forventning om personlig vinding får indflydelse 
over dømmekraft eller handlinger. Du skal være åben om enhver 
situation, som kunne skabe en interessekonflikt angående en 
Dana-ansat og dennes handler med din virksomhed. Danas 
administration vil afgøre, om den ansatte hos Dana kan være 
involveret i forretningsaktiviteter, der involverer din virksomhed, 
eller om der skal implementeres andre beskyttende 
foranstaltninger. Videregivelse bør foretages til Danas kontor 
for forretningsførelse ved førstkommende lejlighed, uanset om 
situationen i sidste ende dømmes som acceptabel.
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Håndtering af fortrolige oplysninger

Alle oplysninger, der leveres til dig af Dana som del af 
dine forretningsaktiviteter skal betragtes som værende 
proprietære og må ikke deles med nogen tredjepart uden 
Danas forudgående skriftlige samtykke og i overensstemmelse 
med alle gældende fortrolighedserklæringer og relevante 
kontrakttermer og -betingelser. Deling med underleverandører 
må kun finde sted med Danas forudgående skriftlige samtykke 
og med en passende aftale, beskyttelsesforanstaltninger og 
lignende restriktioner.
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Fair og ærlig forhandling

Oplysninger, der leveres til Dana under forhandlinger eller på 
andre tidspunkter, skal være korrekte. Du må ikke forsøge at 
indflyde forhandlingsprocessen på upassende vis via nogen 
forstyrrende metoder. Du skal overholde alle love og regulativer, 
som kan påvirke vores fælles forretning, inklusive love der 
relateret til fair konkurrence og handelspraksis. Leverandører 
forventes at:

 � Udvise fair forretningskonkurrence baseret på kvaliteten 
af deres produkter og tjenester. Aldrig indgå i nogen 
form for aftale – uanset om den er formel eller uformel 
– der skal begrænset konkurrence, når det kommer 
til pris, kredittermer, rabatter, tjenester, levering, 
produktionskapacitet, produktkvalitet eller omkostninger.

 � Deltage på fair vis i den konkurrencemæssige budproces. 
Hvis du er involveret i forslag, budforberedelser eller 
kontraktforhandlinger, så vær sikker på, at der gives 
korrekte oplysninger. 

 �  Markedsfør fair. Når du taler til kunder – uanset om det 
er personligt eller gennem reklamer, markedsføring eller 
salgsmaterialer – så giv kun sandfærdige oplysninger om 
dine produkter. Lav ikke falske eller ulovlige påstande om 
konkurrenter.

 � Forhandl ærligt, og overhold gældende lovkrav, med særlig 
opmærksomhed rettet mod kontrakter der involverer 
offentlige kontrakter.
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International handel

Dana og dets leverandører har det privilegium at betjene 
kunder og foretage handel rundt omkring i verden. Som en 
Dana-leverandør skal du overholde de love, der gælder for din 
virksomhed, uanset hvor i verden, du driver forretning.

 � Hav kendskab til de love, der påvirker dig. For import og 
eksport skal du følge amerikansk lovgivning, toldafgifter og 
-restriktioner samt handelslove for de lande, hvor du driver 
forretning.

 � Hav kendskab til hvem, der er involveret i hver transaktion, 
hvordan der bliver udført betalinger.

 �  Dokumenter import og eksport korrekt. Vær opmærksom 
på alle særlige krav, og inkluder alle korrekt etikettering, 
dokumentation, licensering, godkendelser, slutdestinationer 
og anvendelse.

 �  Vær på vagt overfor pengevask eller forsøg på at skjule 
midler optjent gennem kriminel aktivitet (såsom ulovlig 
handel med narkotika eller terroristaktiviteter) ved at sluse 
dem gennem en legitim virksomhed som vores.
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Overholdelse

Overholdelse af disse standarder er vores leverandørers etiske 
ansvar og en obligatorisk komponent af at handle med Dana. 
Disse standarder er designet til at gavne både leverandøren og 
Dana. Leverandørens præstationer kan blive overvåget gennem 
spørgeundersøgelser, spørgeskemaer og/eller revisioner. Hvis dette 
dokument ikke overholdes, kan det resultere i forskellige reaktioner 
fra Dana, inklusive forbud mod fremtidig indkøbsaktiviteter og 
forretningstildelinger, og retshåndhævende myndigheder kan blive 
delagtiggjort, hvis omstændighederne er dertil. Dana forventer, 
at leverandører samarbejder i alle overvågningsaktiviteter, uanset 
om de udføres af Dana, en af Danas kunder eller en tredjepart. 
Dana forventer, at dets leverandører sikrer overholdelse af dette 
dokument af deres direkte og indirekte underleverandører.

Spørgsmål og betænkeligheder

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder relateret til 
nogen af de punkter, der er fremlagt i dette etiske regelsæt, så 
kontakt vores købsanalyseafdeling på  
PurchasingAnalytics@dana.com eller også kan du kontakte Danas 
kontor for forretningsførelse i USA på 1-877-261-2560 eller på 
DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com.

Mange tak for din støtte.

mailto:purchasinganalytics%40dana.com?subject=Supplier%20Code%20of%20Business%20Conduct
mailto:DanaOfficeofBusinessConduct%40dana.com?subject=Dana%20Supplier%20Code%20of%20Business%20Conduct
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