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Застосовність

Ця Політика щодо заборони торгівлі людьми (тут і далі 
«Політика») поширюється на компанію GXO Logistics Inc., 
включно з усіма її дочірніми компаніями, підрозділами  
й іншими експлуатаційними організаціями (разом «GXO» 
або «Компанія»). Усі директори, керівники й робітники 
GXO, а також треті сторони, що діють від нашого імені, 
мають дотримуватися вимог цієї Політики. Термін 
«Компанія» в цій Політиці охоплює всіх осіб і суб’єктів,  
на яких поширюється дія цієї Політики.

У тих випадках, коли ця політика відрізняється від вимог 
місцевого законодавства або політик, що можуть мати 
більш суворі вимоги, ніж ця політика, умови місцевого 
законодавства чи політик мають перевагу стосовно 
операцій GXO в межах цієї юрисдикції.

1. Огляд
GXO прагне вести бізнес із повагою до прав та гідності усіх 
людей. Ми не потерпимо будь-якої поведінки, яка сприяє, 
спрощує чи заохочує торгівлю людьми, дитячу працю, 
примусову або обов’язкову працю. Ми підтримуємо 
державну політику США та інших країн, які борються 
з торгівлею людьми, і сподіваємося, що наші клієнти, 
субпідрядники й постачальники поважатимуть закони  
про права людини.

Торгівля людьми є порушенням прав людини, коли 
жертви позбавляються їхніх основних свобод. Ця 
діяльність включає застосування сили, шахрайства 

чи примусу для піддавання особи примусовій праці, 
отримання роботи від особи загрозами серйозної 
шкоди цій особі або іншій особі, торгівлю сексуальними 
послугами, організацію комерційних статевих актів та інші 
види діяльності, що перешкоджають основним свободам.

GXO забороняє співробітникам, субпідрядникам, агентам, 
продавцям, партнерам та іншим особам, з якими GXO 
веде бізнес, займатися практиками, пов’язаними  
з торгівлею людьми, зокрема:

•  Брати участь у будь-якій формі торгівлі людьми.

•  Організовувати статеві акти під час виконання контракту.

•  Організовувати чи брати участь у статевих актах  
у робочий час або з використанням активів GXO.

•  Використовувати примусову працю під час виконання 
будь-якої роботи, пов’язаної з контрактом. 

•  Знищувати або забороняти доступ до документів, 
що посвідчують особу, таких як посвідчення водія, 
паспорт або інші ідентифікаційні документи.

•  Використовувати вербувальників, які не відповідають 
місцевим законам про працю в країні, у якій 
відбувається вербування.

•  Брати плату за працевлаштування з пошукачів роботи.
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•  Не забезпечувати зворотне перевезення певним 
працівникам, яких було привезено до країни для 
роботи з GXO.

•  Надавати житло, яке не відповідає стандартам  
країни перебування.

•  Не надавати трудовий договір або робочий документ, 
коли це передбачено законодавством.

2. Повідомлення про проблеми
Усі особи, на яких поширюється дія цієї Політики,  
повинні негайно повідомити про будь-які фактичні  
та потенційні порушення цієї Політики та/або чинного 
антидискримінаційного законодавства. GXO не дозволяє 
здійснювати акти помсти проти будь-якої особи, яка за 
доброї волі повідомляє про будь-які сумнівні випадки, 
провину та/або потенційні порушення політики Компанії 
або застосовних законів.

Повідомлення про порушення можна надсилати 
безпосередньо будь-якому керівнику, працівнику  
відділу кадрів і/або в контрольно-правовий відділ на адресу  
ethics@gxo.com. Крім того, ви можете відвідати наш вебсайт 

із питань етики за адресою https://ethics.gxo.com, де можна 
знайти альтернативні варіанти повідомлення про проблему. 
Про ваші проблеми можна повідомити анонімно, якщо 
це не заборонено чинним місцевим законодавством. 
Додаткову інформацію про варіанти повідомлення про 
порушення можна знайти в Кодексі ділової етики Компанії.

Додаткову інформацію та вказівки щодо цієї Політики 
можна отримати від контрольно-правового відділу за 
адресою ethics@gxo.com.

3. Винятки з Політики
Будь-які винятки чи відхилення від цієї Політики повинні 
письмово схвалюватися Начальником відділу контролю 
за дотриманням законодавства.

4. Недотримання вимог щодо відповідності
Недотримання цієї Політики може мати серйозні наслідки 
для Компанії та окремих причетних осіб, у тому числі 
цивільне або кримінальне переслідування, штрафи  
і можливе позбавлення волі. Порушення цієї Політики 
може призвести до серйозних дисциплінарних заходів, 
включно з розірванням трудового договору.
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