சப்ைளயர் நடத்ைதக் ேகாட்பா
நன் ென கள்
ஒ ைமப்பாட்ைட வ
த் தல்
அவற் ைற அ ந்
ங் கள் . ேப ங் கள் . வா
Magna International

ங் கள் .

மற்

ம்

ெபா ளடக்கம்
ெதா!ல் நடவ"க்ைககளில் ஒ

ைமப்பாட்ைட வ

த்

தல்

ஏகேபாக தைட மற்

ம் ேபாட்"ச் சட்டங் கள்

4

ஊழல் எ

ம் இலஞ் ச எ

5

ர்ப்( மற்

பரி கள் மற்

ம் ெபா

தைடகள் மற்

ம் ஏற்

,ரணான ப+

நம

ேபாக் +
ம

க் கட்

ப் பாட்

பணி0டத்

பன்,கத்தன்ைம மற்
ஆேராக்.யம் மற்
ச்4ழல் ெபா

நம

5
ச் சட்டங் கள்

களில் .ைடக் +ம் /லப் ெ பா

ெதா!லாளர் தரநிைலகள் மற்

ற்

ர்ப்(ச் சட்டம்

ல் ஒ

5

ட்கள்

5

ைமப்பாட்ைட வ

ம் மனித உரிைமக2க் + ம

த்

தல்

ப் பளித்தல்

6

ம் உள் ள டங் .ய நிைல

ம் பா

7

காப் (

7

ப் (

7

ெசயல் பா

களின் /லம் ஒ

ைமப்பாட்ைட வ

த்

அக் கைற சார்ந் த ,ரண் பா
தகவல் கள் மற்

ம் அ

9

5சார் ெசாத்

க்களின் பா காப் (

நல் ல தகவல் ெதாடர்6ன் /லம் ஒ
கவைலகைளப் (காரளித்தல் மற்

தல்

ம் ப!வாங் +தல் இல் லாைம

சட்ட இணக்க நி(ணர்களிடம் ஆதரைவப் ெப

தல்

9

ைமப்பாட்ைட வ

த்

தல்
10
11

ெதா!ல் நடவ"க்ைககளில்
ஒ ைமப் பாட்ைட வ
த்
Magna-இல் , எங் க2க்+ம் எங் கள் சப் ைளயர்க2க்+ம் உயர்ந்த நன் ென

தல்

த் தரநிைலகைள அைமத்

ள் ேளாம் .

Magna-இன் சப் ைளயர்கள் , 7ற் பைனயாளர்கள் , ஆேலாசகர்கள் , சார்பற் ற ஒப்பந்ததாரர்கள் , ,கவர்கள்
அல் ல எங் கள் சார்பாக எந்தெவா நடவ"க்ைகைய ம் ேமற் ெகாள் 2ம் ேவ எந்த /ன் றாம் தரப் 6ன ம்
("சப் ைளயர்கள் ") அவர்கள் எங் + வணிகம் ெசய் தா8ம் அவர்க2க்+ப் ெபா ந் ம் சட்டங் கள் ,
ஒ ங் +,ைறகள் , தரநிைலகள் (ஒட் ெமாத்தமாக, "சட்டங் கள் ") மற் ம் Magna-இன் ெகாள் ைககள் 7 கள்
மற் ம் ேநாக்கத் ற் +க் 9ழ் ப்ப"வதன் /லம் எப்ேபா ம் ேநர்ைம டன் ெசயல் பட ேவண் ம் . இதன் ப",
அவர்களின் சப்ைளயர்க2ம் இந்தக் ேகாட்பாட்"ன் ேதைவக2க்+க் கட் ப் பட ேவண் ம் .
இந்தக் ேகாட்பாட்"ன் ேதைவகள் என் பைவ Magna உடனான உங் கள் உற7ல் ெபா ந்தக்:"ய எந்தெவா
ஒப் பந்தத் 8ம் அல் ல 6ற 7 ,ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளி8ம் + ப் 6டப்பட் ள் ள ேதைவக2டன்
: தலாக உள் ளன. எங் கள் சப் ைளயர்க2க்+ப் ெபா ந் ம் சட்டங் கள் ஏராளமாக உள் ள டன் , அ கார
வரம் 6ற் + ஏற் ப மா ப .ன் றன, 6ன் பற் ற ேவண்"ய ;ல ,க்.யமான ெகாள் ைககள் 6ன் வ மா :

ஏகேபாக தைட மற்

ம் ேபாட்"ச் சட்டங் கள்

கட்டற் ற மற் ம் நியாயமான ேபாட்"க்+ ம ப் பளித்ேத நாங் கள் <7ரமாகப் ேபாட்"0
சப் ைளயர்களிட,ம் நாங் கள் அைதேய எ ர்பார்க்.ேறாம் .

.ேறாம் . எங் கள்

சப் ைளயர்கள் ெபா ந்தக்:"ய அைனத் ஏகேபாக தைட மற் ம் ேபாட்"ச் சட்டங் க2க்+ம் இணங் க
ேவண் ம் மற் ம் ேபாட்"ையத் தவறான ,ைற0ல் +ைறக்+ம் எந்தெவா ெசய 8ம் ஈ படக்:டா .
7ைல நிர்ணயம் , தள் 2ப"கள் அல் ல 7ற் பைன 7 ,ைறகைள நிர்ண0த்தல் , உற் பத் ையக்
கட் ப் ப த் தல் , சந்ைதகைளப் 6ரித்தல் , வா"க்ைகயாளர்கைள ஒ க்9 ெசய் தல் , ஏல நடவ"க்ைககைள
ஒ ங் .ைணத்தல் , வா"க்ைகயாளர்கள் மற் ம் சப் ைளயர்கைளப் (றக்கணித்தல் , பணியாளர் ஊ யத்ைத
நிர்ண0த்தல் அல் ல ஒ வ க்ெகா வரின் பணியாளர்கைளப் பணியமர்த் வைதத் த7ர்த்தல் ேபான் ற
வைககளில் ேபாட்"யாளர்க2டன் உடன் ப வ ேபான் றைவ தைடெசய் யப் பட்ட ெசயல் களின்
எ த் க்காட் கள் ஆ+ம் . ;ல அ கார வரம் (களில் , ,க்.யமான வணிகத் தகவல் கைளப்
பரிமா க்ெகாள் வ சட்ட7ேராதமா+ம் .
Magna-இன் ஏகேபாகத் தைட மற்

ம் ேபாட்"0டல் ெகாள் ைகையப் ப"க்க5ம் .

• சப்ைளயர்கள் தங் க2க்+ப் ெபா ந்தக்:"ய
சட்டங் கைள அ ந் ெகாள் ள ேவண் ம் மற்
அத்தைகய சட்டங் களின் 7 கைள ம்
ேநாக்கத்ைத ம் 6ன் பற் ற ேவண் ம்

ம்

• ேபாட்"ையக் கட் ப்ப த்த சப்ைளயர்கள்
ேபாட்"யாளர்க2டன் இரக;யக் :ட்
ைவக்கக்:டா

• அர அ காரிக2க்+ இலஞ் சம் வழங் +வ

ந்

சப் ைளயர்கள் கண்"ப் பாகத்
தைடெசய் யப் பட் ள் ளனர்

• சப்ைளயர்கள் ெபா ளாதாரத் தைடகள் மற்
ஏற்

ம

கட்

ப்பாட்

ம்
ச் சட்டங் கைள >றக்:டா

• பயன் ப த்தப்ப ம் ;ல தா க்களின் /லத்ைத
அைடயாளம் காண்ப ல் சப்ைளயர்கள் Magna-க்+
ஒத் ைழக்க ேவண் ம்

Magna-இன் சப் ைளயர்கள் அவர்கள் எங் + வணிகம் ெசய் தா8ம்
அவர்க2க்+ப் ெபா ந் ம் சட்டங் கள் மற் ம் Magna ெகாள் ைககளின்
7 கள் மற் ம் ேநாக்கத் ற் +க் 9ழ் ப்ப"வதன் /லம் எப் ேபா ம்
ேநர்ைம டன் ெசயல் பட ேவண் ம் .

ஊழல் எ

ர்ப்( மற்

ம் இலஞ் ச எ

ர்ப்(ச் சட்டம்

,ைறயற் ற வணிக அ?:லத்ைதப் ெப வதற் + எந்தெவா நப க்+ம் அல் ல நி வனத் ற் +ம்
ம ப் (@க்க எைத ம் வழங் +வைதத் தைடெசய் ம் ெபா ந்தக்:"ய அைனத் ச் சட்டங் க2டன் ,
ல் யமான கணக்+ப் (த்தகங் கள் மற் ம் ப 5கைள ைவத்
க்க ேவண்"ய சட்டங் கைள ம் எங் கள்
சப் ைளயர்கள் 6ன் பற் ற ேவண் ம் .
சப் ைளயர்கள் அைனத்
6ன் பற் ற ேவண் ம் , +
ேவண் ம் .

நிகழ் 5களி8ம் ஊழல் எ ர்ப்( மற் ம் இலஞ் ச எ ர்ப்(ச் சட்டங் கைளப்
ப் பாக அர அ காரிக2டன் ெதாடர்( ெகாள் 2ம் ேபா எச்சரிக்ைகயாக இ

க்க

நாங் கள் அல் ல எங் கள் சப்ைளயர்கள் ெசயல் ப ம் எந்தெவா + ப் 6ட்ட அ கார வரம் 6ன்
+ ப்6ட்ட சட்டங் கள் அல் ல ஏற் கனேவ உள் ள வணிக நைட,ைறகைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் ,
"ெசௗகரிக ேபெமண்ட்கள் " அல் ல ".ரீஸ் ேபெமண்ட்கள் " (அதாவ , ஒ நபர் அல் ல நி வனம்
சட்டப்Dர்வமாகப் ெபற உரிைம உள் ள வழக்கமான ேசைவகைளப் ெப வதற் +க் +ைறந்த
அள7லான 9ழ் நிைல அர அ காரிக2க்+ச் ; ய ; ய ெதாைககைளக் ெகா த்தல் . ஒ
ெதாைலேப; அல் ல 6ற அத் யாவ;ய இைணப்ைப 7ைர5ப் ப த் வதற் காகப் பணம்
ெகா த்தல் ஓர் எ த் க்காட்டா+ம் ). ெகா ப்பைத Magna தைடெசய் .ற .
Magna-இன் இலஞ் சம் மற்

ம் ,ைறயற் ற ேபெமண்ட்கைளப் பற்

பரி கள் மற்

ம் ெபா

ய ெகாள் ைகையப் ப"க்க5ம் .

ேபாக்+

ஒ வணிக ,"ைவத் Fண் வதற் + அல் ல ேதைவயற் ற ,ைற0ல் ெசல் வாக்+ ெச8த் வதற் காக
(எ.கா. சப்ைளய க்+ வணிகத்ைத வழங் +தல் , சாதகமான 7 ,ைறகைள வழங் +தல் ) Magna
பணியாள க்+ வழங் கப் ப ம் எந்தெவா பரி அல் ல ெபா
ேபாக்+ம் கண்"ப் பாகத்
தைடெசய் யப் பட் ள் ள . நீ ங் கள் ஒ Magna பணியாள க்+ப் பரி அல் ல ெபா
ேபாக்+கைள வழங் க
7 ம் 6னால் , அ நியாயமானதாக இ க்க ேவண் ம் , எப் ேபாதாவ மட் ேம வழங் கப் பட ேவண் ம்
மற் ம் சாதாரண ம ப் (ைடயதாக இ க்க ேவண் ம் .
இதன் ப", சப்ைளயர்களிட@ ந் பரி மற் ம் ெபா
ேபாக்+கைள Magna பணியாளர்கள்
ேகா வைதத் தைடெசய் .ன் ேறாம் . ஒ Magna பணியாளர் உங் களிடம் பரி அல் ல ெபா
ேபாக்ைகக்
ேகாரினால் , அைத நீ ங் கள் உடன"யாகப் (காரளிக்க ேவண் ம் .
Magna-இன் பரி கள் மற்

ம் ெபா

தைடகள் மற்

ேபாக்+க் ெகாள் ைகையப் ப"க்க5ம் .

ம் ஏற்

ம

க் கட்

ப் பாட்

ச் சட்டங் கள்

எங் கள் சப் ைளயர்கள் ெபா ந்தக்:"ய அைனத் ஏற் ம க் கட் ப் பாட் ச் சட்டங் க2க்+ம் ,
தைடெசய் யப் பட்ட நா கள் , நி வனங் கள் , நபர்கள் அல் ல ெதா!ல் ைறக2டனான வணிக
உற5கைளத் தைடெசய் ம் அல் ல கட் ப் ப த் ம் சட்டங் க2க்+ம் இணங் க ேவண் ம் என்
நாங் கள் எ ர்பார்க்.ேறாம் .
Magna-இன் ெபா ளாதாரத் தைடகள் மற்

,ரணான ப+

ம் வர்த்தகத் தைடகளின் ெகாள் ைகையப் ப"க்க5ம் .

களில் .ைடக்+ம் /லப்ெபா

ட்கள்

அெமரிக்கப் பங் +ச் சந்ைத0ல் பங் +கள் பட்"ய டப் பட் ள் ள ஒ ெபா நி வனம் என் ற வைக0ல் ,
அெமரிக்கச் சட்டத் ன் ப" பல நா களி
ந் வ ம் தங் கம் , தகரம் , டங் ஸ்டன் மற் ம் டான் டலம்
ேபான் ற தா க்கைள நாங் கள் பயன் ப த் வைதக் கண்காணித் , 7வரங் கைளத் ெதரி7க்க ேவண் ம் .
ேகாரப் ப ம் ேபா , எங் கள் சப் ைளயர்கள் அத்தைகய தயாரிப் (களில் தங் கள் தா க்கைளப்
பயன் ப த் வைதக் + த் நாங் கள் ேகா ம் வ"வத் ல் வைரய க்கப் பட்ட அ க்ைக0டல் க 7
மற் ம் கட்டைமப்ைபப் பயன் ப த் தர5 மற் ம் அ க்ைககைள வழங் க ேவண் ம் . ேம8ம் ,
சப் ைளயர்கள் தங் கள் சப் ைளயர்களிடம் அத்தைகய தா க்கள் எங் . ந் .ைடத்தன என் பைதக் காட்
அவர்களின் கண் 6"ப் (கைள எங் க2க்+ வழங் +ம் இ ேபான் ற தகவல் கைளக் ேகார ேவண் ம் .

ம் ,

நம
பணி0டத் ல்
ஒ ைமப் பாட்ைட
வ
த் தல்
நியாயம் , உள் ளடங் .ய நிைல, பா காப் ( மற் ம்
நிைலத்தன் ைம ஆ.யைவ Magna-இல் நாம் 7 ம் (ம்
ம ப் (களா+ம் , அைவேய நம ெசயல் பா களில்
நாம் அைடய ,யற் ;க்+ம் ம ப் (க2ம் ஆ+ம் .
எங் கள் சப் ைளயர்களிட,ம் நாங் கள் அைதேய
எ ர்பார்க்.ேறாம் .

ெதா!லாளர் தரநிைலகள்
மற் ம் மனித உரிைமக2க்+
ம ப் பளித்தல்
ெபா ந்தக்:"ய அைனத் த் ெதா!லாளர்,
ேவைலவாய் ப்( மற் ம் மனித உரிைமச்
சட்டங் க2க்+ம் இணங் க Magna உ
Dண் ள் ள ,
எங் கள் சப் ைளயர்களிட@ ந் ம் அேத
உ
ப் பாட்ைடக் ேகா .ேறாம் .
எனேவ எங் கள் சப்ைளயர்கள் +ைறந்தபட்ச ஊ யம் ,
ச8ைககள் , : தல் ேநரம் , ேவைல ேநரம் மற் ம்
பணி நிைலைமகள் + த்த உள் Gர்ச் சட்டங் கைளப்
6ன் பற் ற ேவண் ம் .
ெதா!லாளைரக் கட்டாயப்ப த் அல் ல
வற் ( த் ப் பணியாற் றச் ெசய் வதற் + எங் கள்
சப் ைளயர்கள் ஒ ேபா ம் அ?ம க்கப்ப வ ல் ைல.
பங் ேகற் பாளர்க2க்+த் ெதளிவாகப் பயனளிக்+ம்
அரசாங் கத்தால் அங் 9கரிக்கப் பட்ட ப0ற் ;
அல் ல ப0ற் ;த் ட்டத் ன் ஒ ப+ யாக
இல் லா7ட்டால் உள் Gர்த் ெதா!லாளர் சட்டத்தால்
வைரய க்கப் பட் ள் ளப", +ழந்ைதத்
ெதா!லாளர்கைளப் பயன் ப த் வ
ந்
சப் ைளயர்கள் தைடெசய் யப்பட் ள் ளனர்.
உள் Gர்ச் சட்டங் க2க்+ இணங் க,
ெதா!ற் சங் கங் களில் ேசர்தல் மற் ம் Hனியன் களின்
6ரச்சைன அல் ல பணிக் க5ன் ;ல் இைணப் (
ெதாடர்பான பணியாளர் தந் ரத் ற் +ம்
ம ப் பளிக்க ேவண் ம் .

ெபா ந்தக்:"ய அைனத் மனித
உரிைமச் சட்டங் க2க்+ம் இணங் க
Magna உ
Dண் ள் ள , எங் கள்
சப் ைளயர்களிட@ ந் ம் அேத
உ
ப் பாட்ைடக் ேகா .ேறாம் .

• சப்ைளயர்கள் தங் கள் பணியாளர்களின் உரிைமக2க்+
ம ப் பளிக்க ேவண் ம் . + ப்பாக, அவர்கள்
கட்டாயப் ப த் ய மற் ம் +ழந்ைதத் ெதா!லாளர்கைளப்
பயன் ப த் வைதத் த7ர்க்க ேவண் ம் .

• சப்ைளயர்கள் பணி0டத்
பா+பா ஆ.யவற் ைற
எ ர்பார்க்கப் ப .ற .

ன் ( த்தல் மற் ம் ,ைறயற் ற
ம் தைடெசய் ய ேவண் ம் என் ம்

• சப்ைளயர்கள் தங் கள் பணியாளர்க2க்காகப்
பா காப்பான மற் ம் ஆேராக்.யமான பணி0டத்ைதப்
பராமரிக்க ேவண் ம் .

• சப்ைளயர்கள்

ற் ச்4ழல் சட்டங் கைளப் 6ன் பற் ற
ேவண் ம் என் ம் அவர்களால் ற் ச்4ழ ல் ஏற் ப
தாக்கத்ைதத் தவறாமல் கண்காணிக்க ேவண் ம்
என் ம் எ ர்பார்க்.ேறாம் .

பன் ,கத்தன் ைம மற்

ம்

ம் உள் ளடங் .ய நிைல

பன் ,கத்தன் ைம என் ப
வ ைம0ன் ஆதாரம் என்
நாங் கள் நம் (.ன் ேறாம் . அதனால் தான் ,
பா னம் , இனம் , இனப் 6ன் னணி, மதம் , உடல் ஊனம் அல் ல சட்டத்தால் பா காக்கப் பட்ட ேவ எந்தத்
தனிப் பட்ட பண்(கைள ம் அ"ப் பைடயாகக் ெகாண்ட பணி0டத் ன் ( த்தல் மற் ம் பா+பாட்ைட
எங் கள் சப் ைளயர்கள் தைடெசய் ய ேவண் ம் என்
எ ர்பார்க்.ன் ேறாம் .

ஆேராக்.யம் மற்

ம் பா காப் (

எங் கள் சப் ைளயர்கள் ெபா ந்தக்:"ய அைனத் ஆேராக்.யம் மற் ம் பா காப்(ச் சட்டங் க2க்+ம்
இணங் க ேவண் ம் . பணியாளர்க2க்+த் தனிப் பட்ட பா காப் ( உபகரணங் கைள வழங் .ய
பா காப்பான மற் ம் ஆேராக்.யமான பணி0டத்ைதப் பராமரிப் ப டன் , ம த் வச் ;.ச்ைச
ேதைவப் ப ம் காயங் கைளக் ைகயாள் வதற் கான ஒ நைட,ைறையக் ெகாண்" ப் ப ம் இ ல்
அடங் +ம் . ISO 45001 ெதா!ல் சார் ஆேராக்.யம் மற் ம் பா காப் (த் தரநிைலகள் அல் ல அைதப்
ேபான் ற தரநிைலகளின் சான் தைழப் ெபற சப்ைளயர்கைள Magna ஊக்+7க்.ற .

ற்
ற்
ற்
ற்
எ

ச்4ழல் ெபா

ப் (

ச்4ழ8க்+ப் ெபா ப்ேபற் க5ம் நாம் கடைமப் பட் ள் ேளாம் . எங் கள் சப்ைளயர்கள் ெபா ந்தக்:"ய
ச்4ழல் சட்டங் கைளப் Dர்த் ெசய் வார்கள் அல் ல அைத ம் தாண்"ச் ெசயல் ப வார்கள் என் ம் ,
ச்4ழ ல் அவர்களின் ெசயல் பா களின் தாக்கத்ைதக் +ைறக்க உ
Dண்" க்.றார்கள் என் ம்
ர்பார்க்.ன் ேறாம் .

சப் ைளயர்கள் ற் ச்4ழ ல் தங் கள் வணிக நடவ"க்ைககளின் தாக்கத்ைதத் தவறாமல் ம ப் I
ெசய் கண்காணிக்க5ம் , ஆற் றல் மற் ம் 6ற வளங் களின் பயன் பாட்ைட நிர்வ.க்க5ம் +ைறக்க5ம் ,
க!5 மற் ம் உ@ழ் ைவக் +ைறத்தல் , தயாரிப் ( ஆ ள் ழற் ;0ன் ஒவ் ெவா கட்டத் 8ம் ெபா ட்கைள
ம
ழற் ; ெசய் தல் , அபாயகரமான மற் ம் எரியக்:"யவற் ைறப் பா காப் பான மற் ம்
சட்டப்Dர்வமான ,ைற0ல் ேச@த் ைவத்தல் மற் ம் வ"வைமப் ( மற் ம் ( ைமயாக்கம் /லம்
ற் ச்4ழல் தாக்கத்ைதக் +ைறத்தல் ஆ.யவற் ைறச் ெசய் ய ேவண் ம் என் ம்
ேகட் க்ெகாள் ளப்ப .றார்கள் .

ISO 14001 ற் ச்4ழல் தரநிைலகள் அல் ல அைதப் ேபான் ற தரநிைலகளின் சான் தைழப் ெப வைத
ஊக்+7க்.ேறாம் , இ ேபான் ற சான் தழ் நிைலைய அைடவதற் கான ட்டத்ைத உ வாக்+மா எங் கள்
சப் ைளயர்கைள ஊக்+7க்.ன் ேறாம் . இேதேபால, எங் கள் சப் ைளயர்கள் தங் கள் நீ ர் மற் ம் ஆற் றல்
Jகர்ைவக் +ைறத் , ISO 50001 சான் தைழக் இலக்+ ைவக்க ேவண் ம் என்
ஊக்+7க்.ன் ேறாம் .
எங் கள் சப் ைளயர்களிட@ ந் வ ம் ெபா ட்கள் REACH (R-ப 5, E-ம ப் I , A-அங் 9காரம் மற் ம் Rஇரசாயனங் களின் கட் ப்பா ) இணக்கமாக இ க்க ேவண் ம் .
Magna-இன் ஆேராக்.யம் , பா காப் ( மற்

ம்

ற்

ச்4ழல் ெகாள் ைகையப் ப"க்க5ம் .

நம ெசயல் பா களின் /லம்
ஒ ைமப் பாட்ைட வ
த் தல்
எங் கள் பணியாளர்கள் ஒவ் ெவா நா2ம் தங் கள் ெசயல் களின் /லம் தங் கள் ேநர்ைமையக் காட்ட
ேவண் ம் . எங் கள் நன் ென த் தரநிைலக2க்+ ஏற் ப பணியாளர்கள் யாராவ வாழத் தவ ய ஒ
4ழ் நிைலைய பணியாளர்கள் அ ந்தால் அவர்கள் அைதப் பற் ெவளிப்பைடயாகப் ேபச ேவண்"ய
அவ;யம் . இந்தக் ேகாட்பாட்ைட > வைத எங் கள் சப்ைளயர்கள் அ ந்தால் அவர்க2ம் அைதேய
ெசய் ய ேவண் ம் .

ம்

அக்கைற சார்ந்த ,ரண்பா
எங் கள் வணிகக் :ட்டாளர்க2டனான உற5கள் ேநர்ைமயாக5ம் ;றந்த வணிகத் <ர்ப்ைப
அ"ப் பைடயாகக் ெகாண்டைவயாக5ம் இ ப் பைத உ
ப் ப த்த, எங் கள் பணியாளர்கள் அக்கைற
சார்ந்த ,ரண்பா கைள உடன"யாக ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் . இேதேபால் , எந்தெவா சப்ைளய ம்
சப் ைளய க்+ப் பயனளிக்+ம் வணிக ,"ைவ எ த்தல் அல் ல ெசல் வாக்+ ெச8த் ம் Magna
பணியாள டன் + ம் ப அல் ல ெந ங் .ய தனிப் பட்ட உறைவக் ெகாண்" ந்தால் உடன"யாக
எங் க2க்+த் ெதரி7க்க ேவண் ம் என் ம் எ ர்பார்க்.ன் ேறாம் .

Magna-இன் அக்கைற சார்ந்த ,ரண்பா

தகவல் கள் மற்
பா காப் (

கள் ெகாள் ைகையப் ப"க்க5ம் .

ம் அ

5சார் ெசாத்

க்களின்

ஒ சப்ைளயராக, Magna அல் ல அதன் வணிகக் :ட்டாளர்கள் உங் க2க்+ அ 5சார் ெசாத் அல் ல
இரக;ய அல் ல தனிப்பட்ட தகவல் கைள ("தகவல் கள் ") வழங் கலாம் அல் ல அளிக்கலாம் . அத்தைகய
தகவல் களின் அKகல் மற் ம் பராமரிப் ( ெதாடர்பாகப் ெபா த்தமான பா காப் ( மற் ம் ேநர"ப்
பா காப்( நைட,ைறகைள நீ ங் கள் பராமரிக்க5ம் ெசயல் ப த்த5ம் ெசய் Lர்கள் என் பைத
ஒப் (க்ெகாள் .Mர்கள் :

அத்தைகய தகவல் க2க்கான ெதா!ற் ைறத் தரநிைலக2க்+க் +ைறந்தபட்சம் சமமாக இ க்க
ேவண் ம் ; மற் ம்

தற் ெசயலான அல் ல சட்ட7ேராத அ!ப் (, இழப் (, மாற் றம் , அல் ல அங் 9கரிக்கப் படாத
ெவளிப் ப த்தல் அல் ல தகவல் கைள அK+வதற் + எ ராக நியாயமான ெபா த்தமான
ெதா!ல் Jட்ப மற் ம் நி வன பா காப்(கைள வழங் +ம் வைக0ல் .
: தலாக, நீ ங் கள் ஒ ேபா ம் அத்தைகய தகவல் கைள 7ற் பைன ெசய் யமாட்Nர்கள் , Magna-இன்
அ?ம 0ன்
அைத ஒ ேபா ம் ெவளி0டமாட்Nர்கள் , நீ ங் கள் தயாரிப் (கள் மற் ம் /அல் ல ேசைவகைள
Magna-க்+ வழங் .யதன் ேநாக்கங் க2க்காக மட் ேம தகவல் கைளப் பயன் ப த் வைத
உ
ெசய் .Mர்கள் , ேம8ம் நம உற7ன் ,"7ல் (அல் ல அ இனி ேதைவப் படாதேபா ) அத்தைகய
தகவல் கைள உடன"யாகத்
ப் 6 வழங் க5ம் அல் ல அ!க்க5ம் ெசய் Lர்கள் என் ம்
உ
யளிக்.Mர்கள் , ேம8ம் தகவல் க2க்+, Magna உடனான உங் கள் ஒப் பந்தத் ன் 7 ,ைறகள் மற் ம்
நிபந்தைனகைளப் பார்க்க5ம் , நீ ங் கள் ைகெய த் ட்ட எந்த ெவளிப் ப த்தாைம ஒப் பந்தத்ைத ம்
பார்க்க5ம் .

Magna-இன் , அதன் ஊ!யர்கள் அல் ல வணிகக் :ட்டாளர்களின் இரக;ய அல் ல தனிப் பட்ட
தகவல் கள் ெவளிப் ப த்தப்பட் ள் ளன என் பைத நீ ங் கள் அ ந்தால் அல் ல Magna-இன் அ 5சார்
ெசாத் ரிைம >றப் பட்" ந்தால் , உங் கள் ,தன் ைம Magna ெதாடர்( ைமயத் டம் அதைன
உடன"யாகத் ெதரி7க்க ேவண் ம் .

நல் ல தகவல் ெதாடர்6ன் /லம்
ஒ ைமப் பாட்ைட வ
த் தல்

Magna-இன் சப் ைளயர் என் ற வைக0ல் , இந்த ேகாட்பாட்"ல் ெபா ந் ள் ள ேநர்ைம மற் ம்
ஒ ைமப்பாட்"ன் ம ப் (கைள நீ ங் கள் நிைலநி த்த ேவண் ம் என்
ேகட் க்ெகாள் .ேறாம் . + ப் பாக,
இந்தக் ேகாட்பாட்"ன் ;ல : கைள > வ என் ப நாம் ெசயல் ப ம் அ கார வரம் (களில் உள் ள
சட்டத்ைத > வதா+ம் . Magna அதன் சப் ைளயர்களால் ஏற் ப ம் எந்தெவா சட்ட >றல் கைள ம்
ெபா த் க்ெகாள் ளா .

கவைலகைளப் (காரளித்தல்
மற் ம் ப!வாங் +தல் இல் லாைம
உங் கள் பணியாளர்கள் இந்தக் ேகாட்பாட்ைடப் (ரிந் ெகாண்
அதன் ேதைவக2க்+ இணங் கத்
ேதைவயான நடவ"க்ைககைள நீ ங் கள் எ த் உ
ெசய் ய ேவண் ம் என்
ேகா .ன் ேறாம் . சப்ைளயர்
அல் ல Magna பணியாளர்களால் சட்டம் அல் ல இந்தக் ேகாட்பா (Magna-க்காகப் பணியாற் ம் ேபா )
>றப் ப வைத எங் கள் சப் ைளயர்கள் மற் ம் அவர்களின் பணியாளர்கள் அ ந்தால் உடன"யாக அைதத்
ெதரி7க்க ேவண் ம் என்
நாங் கள் எ ர்பார்க்.ன் ேறாம் .
உங் கள் ,தன் ைமத் ெதாடர்பாக உள் ள Magna பணியாளர், magna.com, -இல் காணப்ப ம் Magna-இன்
இணக்கக் + 7ன் உ ப் 6னர் அல் ல
magnahotline.com என் ப ல் .ைடக்+ம் Magna-இன்
(காரளித்தல்
ைலைனப் பயன் ப த் வதன்
/லம்
நீ ங் கள்
எப்ேபா
ேவண் மானா8ம்
(காரளிக்கலாம் . அந்த ைலனில் (காரளித்தைல அேநக நா களில் அநாமேதயமாகச் ெசய் யலாம் .
4ழ் நிைலகைளப் ெபா த் , இந்தக் ேகாட்பாட்"ற் + ஒ சப் ைளயர் இணங் கத் தவ யைதத் <ர்க்க Magna
பல7தமான நடவ"க்ைககைள எ க்கலாம் , எ த் க்காட்டாக, சரியான நடவ"க்ைககள்
ெசயல் ப த்தப் ப ம் வைர சப் ைளய டனான வணிகத்ைத இைடநி த் ைவத்தல் அல் ல
சப் ைளய டனான உறைவ நி த் ைவத்தல் .

7ற் பைனயாளர் இடர் நிர்வாகக்
ேகாரிக்ைககள்
அவ் வப் ேபா , உங் கள் வணிகத்ைதப் பற் ய தகவல் கைள Magna-இன் Vendor Risk Management (VRM) + 7டம் நீ ங் கள்
ேகட்கலாம் . அத்தைகய ேகாரிக்ைகக2க்+ நீ ங் கள் உடன"யாக5ம் , ைமயாக5ம் ப லளிக்க ேவண் ம் .

6ற ேதைவக2டனான ,ரண்பா
இந்த ஆவணத் ல் ஏேத?ம் ேதைவகள் Magna உலகளா7ய 7நிேயாகச் சங் . 0ன் ேதைவகள் அல் ல
Magna சப்ைளயர்களின் ேவ ஏேத?ம் ேதைவக2டன் ,ரண்பட்டால் (எ.கா. உங் க2க்+ம் Magna-க்+ம்
இைட0லான எந்தெவா ஒப் பந்தத் ன் 9 ம் ), இந்த ஆவணத் ன் ேதைவகேள ேமேலாங் +ம் .

• சப்ைளயர்களின் பணியாளர்கள் இந்தக் ேகாட்பாட்ைட
நன் + அ ந்
க்க ேவண் ம் மற் ம் அதன்
7 ,ைறக2க்+ இணங் க ேவண் ம் .

• இந்தக் ேகாட்பா

அல் ல சட்டத்ைத > வைத அ
சப் ைளயர்கள் அைதத் ெதரி7க்க ேவண் ம் .

•ஒ

நல் ல நம் 6க்ைக0ன் அ"ப் பைட0ல் இணக்கக்
கவைலைய எ ப் (ம் எந்தெவா பணியாளைர ம்
ப!வாங் +வ
ந் சப் ைளயர்கள்
தைடெசய் யப் பட் ள் ளனர்.

ந்தால்

ஆதர5
சட்ட இணக்க நி(ணர்கள்
இந்தச் சப்ைளயர் நடத்ைதக் ேகாட்பா
ஏேத?ம் ேகள் 7கள் இ

ெதாடர்ைபத் ெதாடர்(ெகாள் ள ேவண்
மற்

ம் சட்ட இணக்கத்

மற்

ம் நன் ென

களின் ேதைவகள் +

த்

ந்தால் , நீ ங் கள் Magna-இல் உள் ள உங் கைள ,தன் ைமத்
ம் . உங் கள் ேகள் 7கைள Magna-இன் அறெந

கள்

ைறக்+ம் அ?ப் பலாம் .
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Magna-இன் சப்ைளயர் நடத்ைதக் ேகாட்பா

மற்

ம் நன் ென

களின் >றல் கள் +

த்

ப் (காரளிக்க, magnahotline.com-ஐப் பார்க்க5ம்

