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Declarație privind drepturile omului  

 

Protejăm oamenii și mărcile, promovăm sănătatea și protejăm mediul înconjurător.  

Acest scop de bază este fundamentul poziției noastre globale privind drepturile omului și ne călăuzește angajamentul de a 

ne desfășura activitatea într-o manieră etică, respectuoasă și sustenabilă. Declarația Stericycle privind drepturile omului se 

aplică tuturor companiilor și filialelor noastre din întreaga lume și se aplică, dacă este necesar și adecvat, și reprezentanților 

terță parte.  

 

Drepturile omului reprezintă o cerință fundamentală pentru Stericycle.  

Respectăm drepturile omului în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite și 

credem că toate ființele umane se nasc libere și egale din punct de vedere al demnității și drepturilor. Suntem hotărâți să 

formăm o cultură care tratează toate persoanele cu același nivel de demnitate, respect și corectitudine. Promovăm o cultură 

a responsabilității combinată cu politici adecvate la locul de muncă, cursuri de instruire pentru membrii echipei, evaluări 

operaționale, limbaj contractual adecvat și un sistem global, anonim pentru raportarea problemelor de etică. 

 

Ne angajăm să respectăm practicile echitabile de muncă, munca voluntară și libertatea de asociere.  

Respectăm cu strictețe legile și reglementările care guvernează activitatea noastră în țările în care ne desfășurăm activitatea, 

inclusiv cele referitoare la orele de lucru, compensații, oportunități și condiții de muncă. Nu acceptăm și nu tolerăm niciun 

aspect al muncii forțate sau sub constrângere, inclusiv munca copiilor, munca forțată, sclavia modernă sau traficul de ființe 

umane.  

 

Stericycle respectă drepturile membrilor echipei de a participa la orice activități legate de exercitarea drepturilor acestora de 

a se implica în organizarea sau în desfășurarea de activități concertate protejate de Legea privind relațiile de muncă la nivel 

național sau de legislațiile locale echivalente din jurisdicțiile în care Stericycle desfășoară activități. 

 

Noi credem că diversitatea și incluziunea inspiră echipelor sentimente de satisfacție, generând productivitate și 

creativitate.  

Stericycle se angajează să ofere șanse egale și să nu discrimineze în procesele legate de locul de muncă, inclusiv cele de 

recrutare, angajare, transferuri, promovări, retrogradări, compensații, condiții de muncă și formare profesională. Stericycle nu 

tolerează și nu va tolera nicio formă de discriminare pe bază de vârstă, rasă, culoare, religie, naționalitate, origine etnică sau 

socială, descendență, sex/gen, identitate/exprimare de gen, orientare sexuală, stare civilă/statut parental, sarcină/naștere sau 

condiții conexe, handicap sau afecțiune medicală, informații genetice, statut de veteran sau militar, sau alte categorii protejate 

conform prevederilor legii aplicabile. 

 

Un mediu de lucru sigur și sănătos este o prioritate strategică pentru companie. 

Stericycle pune un accent deosebit pe siguranța membrilor echipei noastre, a clienților și a contractanților. Ne angajăm să 

oferim produse și servicii sigure și să asigurăm un mediu de lucru sigur pentru fiecare membru al echipei prin participarea 

comună la programul nostru de siguranță. Recunoaștem importanța respectării tuturor resurselor noastre, în special a 

valoroșilor membri ai echipei noastre, a locurilor lor de muncă și a materialelor. Stericycle va asigura și va întreține un mediu 

de lucru sigur și sănătos și practici de afaceri în conformitatea cu cerințele legislative și cu standardele din domeniu, oriunde 

ne desfășurăm activitatea. 

 

Suntem hotărâți să protejăm confidențialitatea celor care ne încredințează informațiile lor cu caracter personal. 

Securitatea informațiilor și protejarea informațiilor confidențiale sunt foarte importante pentru companie și pentru succesul 

acesteia. Toți membrii echipei trebuie să înțeleagă și să respecte politicile pentru a păstra confidențialitatea și securitatea 
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informațiilor cu caracter personal, precum și pentru a le utiliza numai în scopuri legitime. Legea și obligațiile noastre față de 

clienți și de membrii echipei necesită protejarea tuturor informațiilor confidențiale, inclusiv a informațiilor cu caracter personal, 

a informațiilor protejate referitoare la sănătate și a informațiilor protejate pe care le generăm, le colectăm și le distrugem sau 

le păstrăm într-un alt mod. Legile privind confidențialitatea datelor variază în funcție de jurisdicție; Stericycle este hotărâtă să 

gestioneze informațiile cu caracter personal, informațiile clienților și alte informații cu caracter personal ale părților terțe 

protejându-le împotriva utilizării sau divulgării neautorizate, respectând toate obligațiile legale aplicabile. 

 

Considerăm că urmărirea acestor obiective este o responsabilitate comună, care necesită angajament din partea 

tuturor membrilor echipei.  

Procedurile și politicile stabilite vor servi drept bază pentru asumarea responsabilității față de aceste angajamente cu privire 

la drepturile omului. Codul de conduită al Stericycle servește drept bază de informații și linii directoare pentru membrii echipei 

noastre. Membrii echipelor noastre din întreaga lume vor beneficia de instruire de rutină și continuă, pentru a susține diferitele 

noastre angajamente și obligații privind drepturile omului față de membrii echipei noastre, față de clienți și de comunități. 

 

În plus, este responsabilitatea tuturor membrilor echipei Stericycle să raporteze, cu bună-credință, orice încălcări sau 

presupuse încălcări ale Codului de conduită, ale oricăror politici sau proceduri interne ale Stericycle sau ale oricăror altor legi 

ori reglementări. Informațiile pot fi transmise în mod anonim prin intermediul liniei noastre telefonice sau al site-ului nostru 

web EthicsPoint. Stericycle va încerca să se ocupe imediat și în mod discret de toate solicitările și va depune toate eforturile 

necesare pentru a păstra confidențialitatea (în măsura permisă de lege) oricărei persoane care solicită îndrumare sau care 

raportează un comportament discutabil și/sau o posibilă încălcare. Stericycle interzice represaliile împotriva unui membru al 

echipei care își exprimă preocupările cu bună-credință sau care participă la o investigație în cadrul companiei. 

 

Mai presus de toate, ne vom strădui în continuare să ne respectăm promisiunea de a proteja ceea ce contează.  

 

 

 

Cindy Miller,  

Președinte și Director General Executiv      
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