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PRODUKCJA,  
INŻYNIERIA I ENERGETYKA

Maszyny, budynki, usługi przemysłowe 
oraz zapasy i energia.

USŁUGI
Logistyka, marketing/

komunikacja, IS/IT, świadczenia 
pracownicze, nieruchomości, 

usługi zlecone na zewnątrz 
(usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania, badanie rynku, 

szkolenia, usługi kadrowe itd.)

SUROWCE
Wypełniacze, 
monomery, elastomery, 
wzmocnienia z 
metalu, wzmocnienia 
z włókien, substancje 
chemiczne, oleje i 
żywice.
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Zasady zakupów Michelin stanowią integralną część każdej umowy między Dostawcą i 
spółkami z Grupy Michelin, niezależnie od kraju. 

1 – ZAKRES, DEFINICJE I ZASADY 
STOSOWANIA

1.1 – Zakres

Jest zasada uznana za fundamentalną, bez której nie można 
nawiązać ani kontynuować relacji biznesowej. 

Dostawca musi przestrzegać Zasad wymaganych i zapewnić, że tych 
zasad lub zasad podobnych przestrzega cały jego Łańcuch dostaw. 
Na żądanie Michelin Dostawca musi zgłaszać, w dobrej wierze i w 
sposób przejrzysty, okoliczność i poziomy przestrzegania Zasad. 
Nieprzestrzeganie Zasad wymaganych określonych w Zasadach 
Zakupów Michelin stanowić będzie naruszenie umowy, a Michelin 
zastrzega sobie prawo wyciągania wszystkich konsekwencji z tego 
faktu, w tym rozwiązania całości lub części relacji biznesowej z 
danym Dostawcą. 

Jest zasada promowana, popierana i oczekiwana przez Michelin.

Zasada taka jasno nakreśla wizję Michelin i umożliwia wszystkim 
Dostawcom doskonalenie ich działań zgodnie z oczekiwaniami 
Michelin w procesie ciągłego usprawniania. Przy ocenie 
przestrzegania przez Michelin Zasad oczekiwanych bierze się 
pod uwagę wielkość Dostawcy, poziom złożoności związany z 
wdrożeniem zasady oraz poziom ryzyka spowodowanego jej 
potencjalnym nieprzestrzeganiem. 

W Zasadach Zakupów Michelin wyróżnia się dwa zasadnicze poziomy: Zasady wymagane i Zasady oczekiwane.
1.2 – Zasady wymagane/Oczekiwane: Definicje i Zastosowanie

ZASADĄ WYMAGANĄ ZASADĄ OCZEKIWANĄ 



Grupa Michelin traktuje zasady podstawowe z najwyższą 
powagą, zaliczając do nich: 
-  Ustawy i Rozporządzenia mające zastosowanie do Michelin bądź 

wszystkich lub niektórych jej Produktów, Usług lub działań;
-  Szacunek dla innych we wszystkich aspektach; oraz
-  Ochronę środowiska.
Od każdego Dostawcy oczekuje się, w zakresie go dotyczącym, 
pełnego wsparcia przy przestrzeganiu tych podstawowych zasad 
przez Michelin. 



2 – ZASADY PODSTAWOWE

Dostawca musi znać Ustawy i Rozporządzenia dotyczące jego samego bądź 
wszystkich lub niektórych jego Produktów, Usług lub działań, i przestrzegać ich.
 
Zasady wymagane w konkretnych przypadkach: 
Michelin dokonuje zakupów w wielu krajach różniących się kulturami, 
systemami prawnymi i ustrojami politycznymi: 
 
a -  W niektórych przypadkach Zasady zakupów Michelin mogą nie odpowiadać 

dokładnie Ustawom i Rozporządzeniom danego kraju. W przypadku 
rozbieżności między obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami a 
Zasadami zakupu Michelin pierwszeństwo ma wymóg surowszy.

 
b -  W przypadku gdy do tej samej transakcji mogą mieć zastosowane różne 

Ustawy i Rozporządzenia, należy zawsze przestrzegać wszystkich Ustaw i 
Rozporządzeń obowiązujących w danym obszarze geograficznym.

Dostawca zapewnia, że dostawa Produktu lub świadczenie Usługi na rzecz 
Michelin bądź działania Dostawcy nie spowodują naruszenia przez Michelin 
żadnych Ustaw i Rozporządzeń.

Od Dostawcy oczekuje się wspierania podobnych zasad w jego Łańcuchach 
dostaw.

2.1 – Przestrzeganie ustaw i rozporządzeń  

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA



Dostawca musi przestrzegać co najmniej następujących przepisów: Zachęca się Dostawców do wykraczania poza ścisłe brzmienie Ustaw i 
Rozporządzeń, w szczególności w odniesieniu do czasu pracy, prawa do 
odpoczynku oraz wynagrodzeń. 

2.2 – Szacunek dla innych 
2.2.1 – Prawa człowieka (w tym warunki pracy)

•  Norm międzynarodowych, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Globalnego Porozumienia Narodów Zjednoczonych, wytycznych OECD oraz 
wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka.

•  Przepisów ustaw i rozporządzeń prawa pracy obowiązujących w danym kraju 
(poziom wynagradzania, czas pracy, wolność zrzeszania się itd.)

•  Szacunku dla innych wyrażonego poprzez zadowalające warunki pracy.

•  Podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w 
szczególności dotyczących pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej, 
wolności zrzeszania się i prawa do układów zbiorowych, dyskryminacji oraz 
nękania.

2 – ZASADY PODSTAWOWE

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA



ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

–  Dostawca musi dbać o bezpieczeństwo i higienę osobistą zarówno w odniesieniu do 
Produktów i Usług, jak i swoich działań i obiektów, ściśle przestrzegając obowiązujących Ustaw 
i Rozporządzeń oraz najlepszych praktyk swojej branży, niezależnie od tego, czy w danych 
krajach obowiązują mniej lub bardziej restrykcyjne przepisy BHP.

–   Dostawca musi dokonywać regularnych ocen ryzyka bezpieczeństwa i higieny, na które 
narażone są społeczności w pobliżu obiektów lub miejsc prowadzenia działalności Dostawcy. 

Dostawca pracujący w obiektach Michelin okresowo lub na stałe, musi: 
•  Uzyskać uprzednią zgodę na dostęp do obiektu.
•  Określić i wdrożyć wszystkie niezbędne środki zapewniające przestrzeganie przez Personel 

Dostawcy wszystkich przepisów bezpieczeństwa, zdrowia i higieny obowiązujących w 
obiekcie. Dostawca ma obowiązek stale promować wśród Personelu zachowania zapewniające 
nieustanną ostrożność i przestrzeganie tych przepisów.  

•  Przed rozpoczęciem pracy w obiekcie sporządzić plan prewencji zgodny z normami Michelin. 
•  Informować Michelin o wszystkich nowych substancjach chemicznych, przed ich 

zastosowaniem, i przekazywać niezbędne dokumenty wskazujące ich charakterystyki, ryzyko i 
środki bezpieczeństwa.

•  Zgłaszać wszystkie zauważone nieprawidłowości kierownikowi obiektu lub wyznaczonemu 
specjaliście BHP w obiekcie, w którym pracuje Dostawca, a jeśli osoby te są niedostępne, osobie 
do kontaktu z Dostawcą w Michelin.

Dostawca wdraża system zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną w taki sposób, aby wyciągać wnioski z zaistniałych 
sytuacji i wspierać ciągłe ulepszanie praktyk. System taki może 
być oparty na odpowiednich zasadach, instrukcjach, wytycznych, 
kampaniach informacyjnych i uświadamiających, planach 
ulepszeń i odpowiednich wskaźnikach (np. odsetek wypadków, 
zgłaszanie sytuacji ryzyka i zarządzanie nimi, liczba propozycji 
usprawnień w kwestiach BHP itd.). Zachęca się Dostawcę do 
uzyskania certyfikatu ISO 45001.

Dla Michelin istotnym kryterium przy wyborze Dostawców są jakość i zakres praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

2.2.2 – Bezpieczeństwo i higiena osobista

2 – ZASADY PODSTAWOWE

2.2 – Szacunek dla innych 



Michelin zachęca wszystkich Dostawców do udziału w rozwoju gospodarczym i 
socjalnym społeczności, w których prowadzą działalność. 

2 – ZASADY PODSTAWOWE

Michelin chce bezkonfliktowo włączać się do społeczeństw i społeczności lokalnych, w których prowadzi swoją działalność, w różnych krajach świata. 
W związku z tym Michelin dąży do pozyskiwania towarów nie tylko od Dostawców międzynarodowych, lecz również lokalnych (np. Dostawców 
w sektorach pracy chronionej i przystosowanej, Dostawców wspierających powrót do pracy, Dostawców należących do mniejszości itd.), którzy 

spełniają rygorystyczne normy Michelin.

2.2 – Szacunek dla innych 
2.2.3 – Społeczność 

ZASADA OCZEKIWANA



2.3 – Ochrona środowiska

2 – ZASADY PODSTAWOWE

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

W aspekcie ochrony środowiska i minimalizacji ryzyka dla środowiska w całym 
Łańcuchu dostaw Dostawca zobowiązuje się przestrzegać Ustaw i Rozporządzeń 
obowiązujących w kraju lub krajach, w których prowadzi działalność oraz we 
wszystkich krajach, w których Produkt lub Usługa jest odpłatnie lub nieodpłatnie 
importowany, użytkowany lub dystrybuowany. Na żądanie Michelin Dostawca 
zobowiązuje się stosować bardziej rygorystyczne normy w odniesieniu do 
niektórych projektów lub obszarów geograficznych.

Dostawcy zobowiązują się również przesyłać na żądanie wszystkie posiadane 
informacje (np. emisje CO2, korzystanie z produktów fitosanitarnych, certyfikaty 
itp.), które mogą być wymagane do ustalenia wpływu Produktu lub Usługi, 
które Dostawca dostarcza lub świadczy na rzecz Michelin, na społeczną 
odpowiedzialność biznesu oraz spełnienie oczekiwań interesariuszy Grupy 
Michelin (np. klientów, inwestorów, współpracowników).

Michelin przykłada najwyższą wagę do ochrony środowiska. Dostawcy muszą brać ją pod uwagę 
w swoich działaniach.

Michelin oczekuje od Dostawcy:
–  Wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w celu mierzenia i ograniczania 

potencjalnych skutków działalności Dostawcy dla środowiska;
–  Ograniczania odpadów, substancji toksycznych/niebezpiecznych i opakowań 

przez cały czas życia Produktów lub Usług oraz zarządzania nimi;
–  Ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym na etapie transportu;
–  Ograniczania zużycia wody, zachowania zasobów naturalnych, ochrony 

ekosystemów i dążenia do zachowania bioróżnorodności;
–  Opracowywania wysokiej jakości Produktów lub Usług o niewielkim wpływie 

na środowisko;
–  Współpracy z Grupą Michelin w ramach przeprowadzanych przez Michelin 

analiz cyklu życia.



SZCZEGÓLNY PRZYPADEK DOSTAWCÓW KAUCZUKU NATURALNEGO:

Kauczuk naturalny wywiera istotny wpływ na środowisko i społeczeństwo i tym 
samym wymaga szczególnego podejścia.
Polityka zrównoważonego kauczuku (SNR), stworzona w porozumieniu 
z wszystkimi interesariuszami Michelin, szczególnie organizacjami 
pozarządowymi specjalizującymi się w ochronie środowiska i praw człowieka, 
stanowi umowny punkt odniesienia dla Dostawców kauczuku dla Grupy 
Michelin oraz uzupełnienie niniejszego dokumentu.

KONKRETNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE 
DOSTAWCÓW KAUCZUKU NATURALNEGO 

(z łączem do Polityki zrównoważonego kauczuku)



Michelin przywiązuje najwyższą wagę nie 
tylko do przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń, 
lecz również etyki i uczciwości w prowadzeniu 
biznesu („Etyka Biznesowa”). Dostawcy również 
muszą prowadzić działalność w sposób uczciwy, 
przestrzegając Etyki biznesowej,  
a w szczególności następujących zasad:



Każdy Dostawca musi negocjować i wykonywać umowy w 
dobrej wierze. 

ZASADA WYMAGANA

Dostawca zobowiązuje się zapewnić swobodną i uczciwą 
konkurencję, wdrożyć uczciwe praktyki handlowe 
w odniesieniu do swoich własnych konkurentów 
i ich klientów, oraz zadbać o przejrzystość cen. W 
przypadku podejmowania przez Dostawcę praktyk 
ograniczających konkurencję Michelin zastrzega sobie 
prawo podejmowania niezbędnych i odpowiednich 
działań zmierzających do uzyskania odszkodowania za 
doznaną szkodę. Ponadto Dostawcy zobowiązują się nie 
stosować zachowań znieważających w przypadku gdy 
zajmują pozycję dominującą wobec Michelin i nie żądać 
nieuzasadnionego wynagrodzenia, które mogłoby w 
znacznym stopniu zaburzyć równowagę transakcji.

ZASADA WYMAGANA

Dostawca wdrożył i utrzymuje program przestrzegania 
przepisów antymonopolowych.

ZASADA OCZEKIWANA

3.1 – Dobra wiara 3.2 – Konkurencja i uczciwe postępowania

3 – ETYKA BIZNESOWA



Dostawca wdrożył i utrzymuje program przestrzegania ograniczeń handlu.Dostawca będzie przestrzegać dokumentu „Zalecenie Grupy Michelin:  
ograniczenia handlu”.  
Przez ograniczenia handlu rozumie się obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia 
dotyczące (i) handlu i sankcji gospodarczych (w tym embarga i listy podmiotów 
objętych sankcjami) lub (ii) środków kontroli eksportu (przepisy regulujące towary 
zastosowania wojskowego i podwójnego), którymi objęte są dowolny Produkt lub 
Usługa.

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.3 – Ograniczenia handlu

3 – ETYKA BIZNESOWA



Dostawca wdrożył i utrzymuje program przestrzegania przepisów 
antykorupcyjnych odpowiadający jego okolicznościom, który pozwala mu 
wykrywać korupcję, przekupstwo i płatną protekcję. 

Dostawca będzie stosować politykę braku tolerancji wobec korupcji i płatnej 
protekcji. W szczególności Dostawca zobowiązuje się powstrzymywać od (1) 
umyślnego oferowania, obiecywania lub przekazywania oraz (2) podejmowania 
prób i układania się w celu oferowania, obiecywania lub przekazywania 
nienależnych korzyści, zarówno pieniężnych, jak i innych, bezpośrednio lub 
przez pośrednika, funkcjonariuszowi publicznemu, osobie zawodowo lub 
prywatnie powiązanej z funkcjonariuszem publicznym, bądź osobie trzeciej, 
w celu spowodowania, aby osoba ta podjęła w ramach swoich obowiązków 
działanie lub zaniechanie mające doprowadzić do uzyskania lub utrzymania 
transakcji lub niewłaściwej korzyści przez Dostawcę.

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.4 – Korupcja i płatna protekcja 

3 – ETYKA BIZNESOWA



Dostawca wdrożył i utrzymuje konkretne reguły wykrywania konfliktów 
interesów i zarządzania nimi. 

Dostawca musi odmówić wzięcia udziału w sytuacjach, które można uznać 
za konflikt interesów. Dostawca musi zgłosić Michelin wszystkie potencjalne 
przypadki konfliktu interesów w odniesieniu do personelu Michelin w 
kontekście bieżącej lub planowanej transakcji.

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.5 – Konflikty interesów

3 – ETYKA BIZNESOWA



Dostawca wdrożył i utrzymuje program przeciwdziałania oszustwom (zarówno 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym), który odpowiada jego konkretnej sytuacji 
i pozwala mu wykrywać oszustwa, zapobiegać im i podejmować odpowiednie 
działania.  

Dostawca ma obowiązek stosować politykę braku tolerancji wobec prób 
oszustwa i oszustwa, zarówno podejrzewanego, jak i udowodnionego. W 
szczególności Dostawca zobowiązuje się powstrzymać od (1) organizowania, 
zezwalania na organizowanie lub uczestniczenia w organizowaniu, umyślnie lub 
wskutek niedbalstwa, sieci lub systemów mających oszukańczy cel, zamiar lub 
skutek oraz (2) podejmowania prób lub układania się w powyższym celu. 
Dostawcy zobowiązują się informować Michelin z wykorzystaniem 
odpowiednich środków, w tym udostępnionej przez Michelin infolinii ds. etyki, 
o wszystkich przypadkach oszustwa, podejrzeniach oszustwa lub próbach 
oszustwa, o których wiadomo Dostawcom.

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.6 – Oszustwa

3 – ETYKA BIZNESOWA



Michelin oczekuje, że Dostawca będzie posiadać politykę upominków i 
zaproszeń określającą zasady stosowane do wręczanych i przyjmowanych 
upominków.

W odniesieniu do upominków i zaproszeń Dostawca musi powstrzymywać się od 
praktyk, które nie są zgodne z obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami. 
Dostawca musi również powstrzymywać się od praktyk, których celem jest 
bezpośrednie lub pośrednie przysporzenie korzyści Personelowi Michelin lub 
próba wpłynięcia na osąd Personelu Michelin celem uzyskania nienależnej 
przewagi. W szczególności każdy upominek lub zaproszenie musi spełniać 
łącznie następujące kryteria: jest dopuszczony obowiązującymi Ustawami lub 
Rozporządzeniami; nie jest przekazywany na prośbę otrzymującego; nie służy 
do uzyskania nienależnego świadczenia lub korzyści; nie służy do wpłynięcia na 
decyzję, nie jest przekazywany równocześnie z podjęciem decyzji o charakterze 
strategicznym; nie jest kierowany do osoby, która może aktualnie lub w przyszłości 
podejmować według swojego uznania decyzje wpływające na interesy Michelin; 
musi mieć charakter jednorazowy w danej branży; nie może być kłopotliwy, jeśli 
zostanie ujawniony w spółce otrzymującego lub publicznie; musi mieć charakter 
zawodowy; musi zostać odnotowany w rejestrze.  
 

Przykład: w postępowaniu przetargowym Dostawcy nie wolno oferować 
osobom do kontaktu z Michelin upominków lub zaproszeń, które mogą wpłynąć 
na ich osąd podczas wyboru oferenta. 
W czasie trwania stosunków handlowych Dostawcy nie wolno zapraszać osoby/
osób do kontaktu z Personelu Michelin oraz ich członków rodziny na posiłek w 
luksusowej restauracji. Dostawcy nie wolno oferować jego osobom do kontaktu 
z Personelu Michelin upominków w postaci gotówki lub kuponów.  
 
Niemniej jednak Michelin dopuszcza upominki biznesowe o względnie 
niewielkiej wartości, opatrzone logiem Dostawcy lub równoważnym elementem 
reklamowym (np. plecaki, torby sportowe, torby na komputery).  

ZASADA WYMAGANA

ZASADA OCZEKIWANA

3.7 – Upominki i zaproszenia

3 – ETYKA BIZNESOWA



Dostawca wdrożył i utrzymuje program zapobiegający naruszeniom jego 
obowiązków poufności wobec klientów, w tym Michelin. 

Oprócz obowiązków prawnych dotyczących ochrony tajemnicy handlowej 
Dostawca musi przestrzegać nie tylko poufności informacji powierzonych przez 
Michelin, w tym w zaproszeniu do składania ofert, lecz również poufności 
wyników w odniesieniu do dostarczanych Produktów lub świadczonych Usług. 
Dostawca powstrzyma się od wykorzystywania informacji poufnych Michelin do 
celów innych niż cele uzgodnione, dotyczące wyłącznie dostawy Produktów lub 
świadczenia Usług na rzecz Michelin. 

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.8 – Poufność

3 – ETYKA BIZNESOWA



Michelin oczekuje od Dostawcy posiadania procesu określającego reguły 
stosowane do rozwijania Produktów lub Usług, w tym w szczególności 
sprawdzania i przestrzegania polityk własności intelektualnej osób trzecich.

Oprócz przestrzegania ogólnych Ustaw i Rozporządzeń dotyczących praw 
własności intelektualnej:

 
-  Dostawca musi powstrzymać się od naruszania (lub prób naruszania) wszelkiej 

własności intelektualnej Michelin. 

-  Dostawca musi powstrzymać się od umyślnego dostarczania na rzecz Michelin 
Produktu lub świadczenia Usługi, które naruszają prawa do własności 
intelektualnej osoby trzeciej.

-  W przypadku gdy osoba trzecia wysunie przeciwko Dostawcy roszczenie 
dotyczące naruszenia określonych praw własności intelektualnej, które może 
mieć wpływ na działania Michelin, Dostawca musi niezwłocznie powiadomić 
firmę Michelin i umożliwić jej dokonanie niezbędnych ustaleń celem uniknięcia 
zagrożenia ciągłości działania Michelin, a przy tym współpracować z Michelin.

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.9 – Ochrona własności intelektualnej (P.I.)

3 – ETYKA BIZNESOWA



Michelin zobowiązuje się chronić dane osobowe i popiera przestrzeganie nie 
tylko innych obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń chroniących prywatność, 
lecz również zasad Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 
wykraczających poza jej bezpośredni zasięg geograficzny. W związku z tym 
Michelin oczekuje takiego samego zobowiązania od Dostawców.

Oprócz przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń dotyczących ochrony prywatności 
Dostawcy będą przy przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Michelin 
postępować co najmniej zgodnie z poleceniami Michelin, przetwarzać dane tylko w 
celu świadczenia uzgodnionej usługi, zapewnić bezpieczeństwo powierzonych im 
danych, wykorzystując środki organizacyjne i techniczne, przekazywać Michelin w 
przejrzysty sposób opis czynności wykonywanych w stosunku do danych osobowych 
(co, dlaczego, przez kogo i gdzie), udzielać Michelin pomocy w przestrzeganiu jej 
obowiązków oraz posługiwać się wyłącznie podwykonawcami, którzy uzyskali 
upoważnienie Michelin i oferują taką samą gwarancję ochrony prywatności jak 
Michelin.

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

3.10 – Ochrona prywatności

3 – ETYKA BIZNESOWA



W ramach przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń dotyczących zatrudniania 
osób fizycznych Dostawca będzie przestrzegać dokumentu „Zalecenia Grupy 
Michelin: personel”. 

ZASADA WYMAGANA

3.11 – Personel Dostawcy

3 – ETYKA BIZNESOWA



Oprócz przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń oraz punktów określonych 
powyżej od Dostawcy oczekuje się stworzenia własnego Kodeksu postępowania, 
właściwego dla szczególnej sytuacji Dostawcy i promującego kulturę uczciwości, 
a także wdrożenia środków wykrywania, zapobiegania i monitorowania, takich 
jak komunikacja, szkolenia, zalecenia etyczne, środki kontroli wewnętrznej, 
środki dyscyplinarne itd. 

ZASADA OCZEKIWANA

3.12 – Kodeks postępowania

3 – ETYKA BIZNESOWA



3.13 – Infolinia ds. etyki

3 – ETYKA BIZNESOWA

Z infolinii ds. etyki może korzystać nie tylko Personel Michelin, lecz również Personel Dostawcy. Infolinii można używać do zgłas-
zania potencjalnych naruszeń obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń lub Kodeksu etyki i Kodeksu postępowania antykorupcyj-
nego Michelin. Zgłoszenia może dokonać każdy, w tym w sposób anonimowy.

Zgłoszenia można przesyłać drogą internetową pod tym adresem 

Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie – kliknięcie powyższego łącza spowoduje wyświetlenie instrukcji zawierających 
numer telefonu dla danego kraju.

DODATKOWE INFORMACJE: 
TEKSTY REFERENCYJNE 
KODEKS ETYCZNY MICHELIN 
KODEKS POSTĘPOWANIA ANTYKORUPCYJNEGO





Przykładowa faza oceny obejmuje 
zwykle:  
•  ocenę wstępną z użyciem 

kwestionariusza umożliwiającego 
Michelin ocenienie sytuacji ekonomicznej 
i finansowej Dostawcy, jego podejścia do 
jakości, mocy produkcyjnych i zdolności 
dopasowania się do specyfikacji Michelin, 
a także zaangażowanie w kwestie i 
podejście do zrównoważonego rozwoju;

•  odwiedzenie co najmniej jednego 
obiektu Dostawcy lub przeprowadzenie 
audytu;

•  przeprowadzenie próby w obiekcie 
Grupy Michelin;

• itp.

Zasadniczo Michelin stosuje schematyczny proces oceny potencjału Dostawcy i możliwości zaspokojenia przez niego potrzeb Michelin, zwłaszcza wymagań 
handlowych, technicznych, ilościowych, jakościowych, czasu dostawy i zrównoważonego rozwoju.

Umieszczenie Dostawcy na liście wstępnej wymaga: 

4.1 – Przed wyborem Dostawcy

4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

Posiadania certyfikatu 
ISO 9001, jeśli Dostawca 

dostarcza Surowce. 
Dodatkowo dla każdego 
Dostawcy korzystne jest 

posiadanie certyfikatów ISO 
14001, ISO 9001 i IATF 16949.

Informowania Michelin przed 
dokonaniem zmian w procesach 
produkcyjnych, systemie jakości, 
podwykonawcach, strukturze itd. 

Dostawcy, jeśli zmiana ta może 
wywierać wpływ na Michelin oraz w 

szczególności na dostawę Produktów 
lub świadczenie Usług przez 

Dostawcę

Przestrzegania 
niniejszych Zasad 

zakupów Michelin, w 
tym wyrażonych w nich 

Zasad wymaganych 
przytaczanych 

lub cytowanych 
dokumentów

Udzielenia odpowiedzi 
na wysłany do Dostawcy 

kwestionariusz oceny 
wstępnej i spełnienia jej 

warunków



ZOBOWIĄZANIE MICHELIN DO POLEPSZANIA MOBILNOŚCI  
LUDZI I TOWARÓW NAKŁADA NA NAS ŚCISŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA.

4.2 – Jakość i bezpieczeństwo informacji Michelin  

4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

Jeśli Michelin ma utrzymać jakość swoich Produktów lub Usług, nabywane przez nią Produkty lub Usługi muszą 
koniecznie być jak najwyższej jakości. Wszyscy Dostawcy muszą zapewnić, że dostarczane przez nich Produkty i 
Usługi, niezależnie od podchodzenia lub przeznaczenia, spełniają wymagania ustalone w umowie.  

RAZEM musimy wdrożyć niezbędne środki pozwalające uzyskać i zagwarantować tę jakość, jednocześnie 
zwracając stałą uwagę na kontrolowanie kosztów. 

Firma MICHELIN i jej DOSTAWCY muszą współdziałać, aby dokonać postępów w tym kierunku

Proces zapewnienia jakości Dostawców wskazuje, w jaki sposób Michelin zamierza stosować wytyczne swojej polityki 
jakości do relacji z Dostawcami oraz zarządzania jakością nabywanych Produktów i Usług. 

4.2.1 – Polityka jakości Michelin

Proces ten, którego przestrzegać muszą wszyscy Dostawcy, został omówiony szczegółowo w następujących 
dokumentach dostępnych w Witrynie zakupów Michelin:

https://purchasing.michelin.com/wp-content/uploads/sites/34/2020/10/FR_Assurance-Qualite-Fournisseurs-Matieres-Premieres_Sept_2020.pdf
https://purchasing.michelin.com/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/FR_Assurance-Qualit%C3%A9-Fournisseurs-hors-Mati%C3%A8res-Premi%C3%A8res-et-Energie_06_2020.pdf


4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

4.2.2 – Bezpieczeństwo informacji Michelin 

4.2 – Jakość i bezpieczeństwo informacji Michelin  

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

Od Dostawcy SID wymaga się zastosowania i ciągłego aktualizowania 
najnowszych środków organizacyjnych i technicznych w odpowiedzi na szybko 
zmieniające się zagrożenia i nowo wykryte luki.  
Dostawca SID niezwłocznie powiadomi Michelin: (i) o każdym incydencie 
związanym z bezpieczeństwem informacji, o którym mu wiadomo, lub (b) 
o planowanej zmianie lokalizacji danych, czynności podwykonawców lub 
stosowania zabezpieczeń, umożliwiając Michelin podjęcie odpowiednich 
działań.
Dostawca SID musi oferować akceptowalne środki odwracania lub usuwania 
danych stosowane w przypadku zakończenia umowy, czy to wskutek jej 
wygaśnięcia, czy rozwiązania. 
Dostawca SID korzystający z systemów informatycznych Michelin musi również 
przestrzegać regulaminów dla użytkowników i obowiązujących polityk 
bezpieczeństwa. 

Michelin przykłada dużą wagę nie tylko do przestrzegania obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń, lecz również ochrony systemów i danych informatycznych 
(w tym danych osób trzecich, które może przetwarzać). 

Określenie „Dostawca SID” oznacza głównego lub podrzędnego Dostawcę Usług informatycznych (bądź cyfrowych lub równoważnych), niezależnie od 
wykorzystywanego systemu informatycznego, jeśli Dostawca świadczy na rzecz Michelin następujące usługi:  (i) tworzenie, integracja lub konserwacja 

rozwiązania programowego lub (ii) przetwarzanie danych z użyciem systemu informatycznego, przy czym przetwarzanie interpretuje się rozszerzająco, 
między innymi jako dostęp do, tworzenie, gromadzenie, pozyskiwanie, kompilowanie, łączenie, generowanie, wydobywanie i archiwizowanie danych.  

Ponadto od Dostawcy SID oczekuje się:
Sporządzania, aktualizowania i publikowania polityki bezpieczeństwa 
informacji
Zezwalania na audyt swojej polityki bezpieczeństwa informacji lub regularnego 
publikowania wyników audytów zleconych podmiotom zewnętrznym.
Upoważniania Michelin do przeprowadzania na żądanie testów skanujących lub 
penetrujących, bezpośrednio lub pośrednio, i informowania Michelin na bieżąco 
o ich wynikach.
Zobowiązania się do bezzwłocznego rozwiązywania incydentów związanych z 
dostępnością usług, wykrytymi lukami lub bezpieczeństwem.
Gwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia i współdzielenia informacji 
w celu załatwiania incydentów bezpieczeństwa.
Aktualizowania certyfikatów, np. ISO 27001, oraz powiadamiania o 
aktualizacjach i nowych certyfikatach. 



Zachęca się Dostawcę do wyznaczania sobie celów ilościowych dotyczących 
wyników CSR oraz sporządzania planów usprawnień w tym obszarze.

Dostawca ma obowiązek przeprowadzać żądane oceny CSR i wdrażać 
wymagane plany działań naprawczych. Dodatkowo Dostawca upoważnia 
Michelin lub wyznaczonych przez nią dostawców usług do przeprowadzania 
audytów w obiektach Dostawcy. 

ZASADA WYMAGANA ZASADA OCZEKIWANA

4.3 – Wspólny zrównoważony marsz naprzód  

4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

4.3.1 – Ocena działań CSR dostawcy

W codziennej działalności Michelin dąży do współpracy z Dostawcami, którzy spełniają jej wymagania jakości, 
niezawodności i kosztów oraz angażują się w ciągłe usprawnianie, a jednocześnie szanują inne osoby i chronią 

środowisko. 

Michelin ściśle monitoruje swoje ogólne wyniki dotyczące odpowiedzialnych zakupów i 
zarządza nimi, publikując wynikające z nich wskaźniki CSR.  



4.3 – Wspólny zrównoważony marsz naprzód

4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

MICHELIN STOSUJE W RELACJACH Z DOSTAWCAMI  
PODEJŚCIE ZARZĄDZAJĄCE.

Celem Michelin jest wspólne budowanie, w oparciu o aktywną, przejrzystą 
i wysokiej jakości współpracę, konkurencyjnej i odpowiedzialnej relacji 
przynoszącej wartość wszystkim zainteresowanym stronom. 

W tym celu, chcąc jak najskuteczniej zarządzać relacjami, Dostawców 
podzielono na cztery kategorie.
 Kategoria 1 :  Nawiązanie faktycznej relacji strategicznej opartej o projekty 

innowacyjne lub partnerskie.
 Kategoria 2 :  Rozwijanie relacji biznesowej w celu uzyskania korzystnej dla 

obu stron przewagi konkurencyjnej.
 Kategoria 3 :  Optymalizacja bieżącej relacji w trybie ciągłego 

usprawniania.
 Kategoria 4 :  Wdrożenie relacji handlowych zgodnie z ustalonymi 

zobowiązaniami.

4.3.2 – Zarządzanie relacjami z dostawcami 



4.4 – Mediacja

4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

W przypadku gdy Dostawca po wstępnych rozmowach nie uzyska od Michelin 
zadowalającej odpowiedzi, może zwrócić się do mediatora relacji między dostawcami i 
klientami o pomoc w szybkim rozwiązaniu problemu w procesie kooperacji. 
 
Mediator przystępuje do działania dopiero wtedy, gdy dostawca podjął próbę 
rozwiązania problemu razem ze swoimi osobami do kontaktu ze spółki Michelin 
zajmującej się doborem wykonawców, na przykład agentem zakupowym 
odpowiedzialnym za ofertę, centrum płatności lub opiekunem klienta.
 
Mediator nie będzie brał pod uwagę wniosków, które nie spełniają tego kryterium. Aby 
rozpocząć proces mediacji, Dostawca musi wysłać zestaw dokumentów dotyczących 
mediacji korzystając z części  w Witrynie zakupów.
 
Jeśli mimo pomocy wewnętrznego mediatora strony nie znajdą rozwiązania, 
zobowiązują się skorzystać z usług zwykłego mediatora zewnętrznego.



Przestrzeganie Zasad zakupu Michelin stanowi podstawę istotnych relacji zaufania między spółkami 
Michelin i Dostawcami z całego świata.

Relacje te oraz stosowane przez Grupę podejście do zarządzania relacjami z dostawcami tworzą wartość 
dla Michelin i Dostawców.

UWAGA: Zasady zakupu Michelin są, na dzień ich publikacji, regularnie aktualizowane i dostępne online 
w 16 językach pod adresem:  

 https://purchasing.michelin.com/fr/les-principes-des-achats/

ZAKOŃCZENIE



Użyte w niniejszych Zasadach zakupów Michelin określenia pisane z wielkiej litery zdefiniowane zostały poniżej: 

Definicje
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Michelin Group Prescriptions to Suppliers – Trade Restrictions- V2021-0 


 
 


1. INTRODUCTION 


The purpose of the Michelin Group Prescriptions to Suppliers (Trade Restrictions) (hereafter 


“Michelin Prescriptions”) is to set forth the minimum requirements regarding compliance with (i) 


laws and regulations related to Trade Restrictions and (ii) Michelin Positions that any service or 


product provider/supplier (the "Supplier") shall adhere to and comply with (i) in order to be down 


selected and (ii) when delivering any Product or Service to Michelin.  


The Michelin Prescriptions will be made available at www.purchasing.michelin.com and/or on 


Supplier's written request to Michelin. 


The Supplier acknowledges that Michelin may modify, at its discretion, from time to time the 


Michelin Prescriptions so that they can evolve consistently with Michelin's requirements and 


agrees to be bound by the terms of the Michelin Prescriptions as modified, provided that Michelin 


notifies and provides to the Supplier the new version (such notification being made by any means 


at Michelin’s discretion as long as it is a push information such as website, emails, etc…) at least 


sixty (60) days prior to such Michelin Prescriptions effective date. For the avoidance of doubt, any 


reiteration by Michelin of applicable local Laws shall not be construed as a Michelin's 


modification to the Michelin Prescriptions.  


The new version of the concerned Michelin Prescriptions will be deemed accepted on the effective 


date of the new version of the concerned Michelin Prescriptions.  


If the Supplier demonstrates that the modifications of the Michelin Prescriptions have a material 


adverse impact on the Supplier for its performance of the Services, then the Supplier shall notify 


Michelin before the effective date of the modification. In such case Michelin may, at its sole 


discretion, either (i) withdraw the application of such update to the Agreement in which case the 


previous version of the Michelin Prescriptions will apply to the Agreement, or (ii) pronounce 


termination the Agreement as of right (“de plein droit”) before the effective date of the new 


version of the concerned Michelin Prescriptions. 


 


2. DEFINITIONS 


- Controlled Products and Services: Products and Services positively listed as dual usage 


or military as per an applicable Export Controls Regulations and therefore subject to 


export controls obligations (including but not limited to: export licensing, prior 


authorization, reporting obligations or record-keeping requirements) administered and 


enforced by applicable government, administration, agency or international body. 


- Export Controls Regulations: they are part of Trade Restrictions. They are all applicable 


laws and regulations regarding the sale, resale, purchase, transfer, export, reexport of 


controlled Product(s) and/or Service(s). They may include notably but without limitation : 


export/import control laws and regulations of the European Union, including the European 


Union Regulation 428/2009 controlling dual use items, regulations of the U.S. such as 


Export Administration Regulations ('EAR") issued by the U.S. Department of Commerce, 


and the International Traffic in Arms Regulations issued by the U.S. Department of State, 


and other, or regulations of other countries as may be applicable. 
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- Michelin Positions : decisions taken by Michelin that may contain more restrictive 


positions than the Trade Restrictions for the purchase of Product(s) and/or Service(s) and 


which are based on commercial considerations and other compliance concerns including 


but not limited to money laundering, corruption, and financing of terrorism. These 


Michelin Positions apply to the Product(s) and/or Service(s) directly or indirectly 


purchased from the Supplier. As of November 2020, the list of countries from which 


Michelin refuses and prohibits any direct or indirect purchases is as follows: Cuba, Iran, 


North Korea, Syria. This list is subject to changes during the relationship and Michelin 


reserves the right to regularly notify such changes to the Supplier.  


- Restricted Persons or Sanctioned Parties : any individual, entity or body either: (i) 


specifically designated or listed under applicable Trade Restrictions (including but not 


limited to, for instance, those listed in the Consolidated List of Persons, Groups and 


Entities Subject to EU Financial Sanctions and those designated on the U.S. Treasury 


Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) List of Specially Designated 


Nationals and Blocked Persons, the OFAC Sanctions Evaders List, the U.S. State 


Department Non-proliferation Sanctions Lists, the U.S. Department of Commerce Denied 


Parties List, Entity List or Unverified List, or the United Nations Financial Sanctions 


Lists, as well as any other list that may arise); (ii) owned or controlled by any person 


specifically designated or listed under Trade Restrictions; or, (iii) acting for or on behalf of 


any person specifically designated or listed under Trade Restrictions.  


- Trade and Economic Sanctions: they are part of Trade Restrictions. They are all 


applicable laws and regulations with regard the sale, resale, purchase, transfer, export, 


reexport of whole or part of Product(s) and/or Service(s). They include but are not limited 


to embargoes and Restricted Persons lists or Sanctioned Parties lists. They may include 


notably but without limitation Embargo and Sanction Regulations issued by the U.S. 


Department of Treasury, and other lists of Sanctioned Parties (see definition of Restricted 


Persons or Sanctioned Parties for more examples). 


- Trade Restrictions: all applicable laws and regulations with regard the sale, resale, 


purchase, transfer, export, reexport of whole or part of Product(s) and/or Service(s). They 


include but are not limited to : Trade and Economic Sanctions (including embargoes and 


Restricted Persons lists or Sanctioned Parties lists) and Export Controls Regulations 


(military and dual use regulations). For the avoidance of doubt, all applicable laws and 


regulations could include those originating out of the United Nations, the European Union, 


the OSCE, or the United States of America.  
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3. COMPLIANCE WITH TRADE RESTRICTIONS 


AND MICHELIN POSITIONS 


As a general principle,  


• Supplier shall comply, without any possible exception of any kind, with (i) applicable 


Trade Restrictions and (ii) Michelin Positions.  


• Supplier represents and warrants that neither it, nor any of its shareholders, directors, 


officers, employees, companies of its group (including directors and officers of such 


companies) or other affiliates are Restricted Persons. Supplier shall immediately notify 


Michelin if (i) the status of any above listed persons changes, (ii) Supplier is aware or has 


reasonable cause to suspect that any of the above listed persons may become a Restricted 


Person and/or (iii) a change to Supplier’s status (including, but not limited to, change of 


control, merger, acquisition, or sale of assets), has a potential impact on the provision of 


whole or part of any Products or Services to Michelin. Parties shall then discuss in good 


faith the appropriate consequences with regard the Agreement. 


• In case a non-compliance with (i) applicable Trade Restrictions and/or (ii) Michelin 


Positions by Supplier has an impact on the provision, deployment, or use of whole or part 


of any Products or Services, Supplier will be responsible for providing remedial measures 


and/or financial compensations of damages caused to Michelin by this non-compliance. 
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4. CONTROLLED PRODUCTS AND SERVICES 


 


Principle of avoidance of Controlled Products and Services 


Any Supplier is prohibited from proposing and/or supplying Michelin with any Controlled Product 


or Service (including, raw materials, industrial purchases and energy, technology/software and 


services). 


If Supplier does not duly object against this principle, any Product or Service shall be deemed non-


Controlled (such as EAR99 or local equivalent). 


In case the technical specifications requested by Michelin render compulsory the provision of a 


Controlled Product or Service, the below paragraph shall apply. 


 


Obligations of the Supplier in case a Controlled Product and Service is provided 


If the provision of a Controlled Product or Service cannot be avoided, the following will apply: 


• The authorization to provide controlled Products and Services must be granted the prior 


written consent of Michelin's "Export Control Officer" through Michelin Purchasing 


Department.  


• The Supplier must duly (i) complete and proactively update if needed the Michelin 


Export Control Classification Declaration (ECCD) form in Annex 1 concerning the 


Product(s) and/or Service(s) concerned and guarantee their accuracy either as part of the 


commercial proposal documentation or prior to the supply of the Product(s) and/or 


Service(s) and during the entire relationship if needed (ex: modifications) and (ii) provide 


assistance to Michelin as reasonably required for obtaining license, authorization, consent 


and/or approval or making any appropriate notification in compliance with applicable 


Export Controls Regulations. For the avoidance of doubt, the information provided on 


commercial documents or invoices, cannot replace the prior fulfillment of the ECCD 


information below. 


In case a modification of the Export Control Regulations affects the classification of the Product or 


Service, or the consequences of this classification (e.g. additional licence requirement) and has an 


impact on the provision, deployment, or use of whole or part of any Products or Services, Parties 


shall then discuss in good faith the appropriate consequences with regard the Agreement. 
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ANNEX N°1 CONTROLLED ITEM INFORMATION -ECCD 


Item here means Product or Service 


Type of information Detailed data Information filled 


by the Supplier 


Supplier data Legal Name of Supplier 


Address of Supplier 


Name and function of person filling this document 


 


Accurate code of 


each Item 


Part Number, Item code as will appear on invoices  


Accurate commercial 


name of each Item 


  


Country(ies) of 


manufacturing or last 


transformation of 


each Item 


  


Customs code of each 


Item  


SH6 at a minimum  


Info regarding 


Controlled Items if 


subject to US 


jurisdiction  


Note : can concern 


non-US suppliers (de 


minimis rules) 


Is Item subject to US jurisdiction ? Y/N 


If No, go to next line  


If Yes,  


• provide relevant Regulation (ITAR / EAR, Other 


(precise which) 


• provide relevant ECCN (e.g. EAR 5A992, ….) 


• provide applicable license exemption (if any) 


 


 


Info regarding items 


Controlled by the 


jurisdiction of the 


Country of 


manufacturing or last 


transformation of 


each Item 


Is Item controlled by the jurisdiction of the country of 


manufacturing or last transformation ? Y/N 


If No, go to next line 


If Yes,  


• Precise which country has jurisdiction on the Item 


• provide relevant Regulation (National Military 


list, Dual Use Regulation such as EU Regulation 


428/2009 or local relevant equivalent, Other 


(precise which) 


• Provide relevant ECCN (e.g., DU 2B350 or other) 


 


 


Info regarding items 


Controlled by the 


jurisdiction of the 


country of delivery of 


purchased Item 


Is Item controlled by the jurisdiction of the country of 


delivery ? Y/N 


If No, stop filling here  


If Yes,  


• Precise which country has jurisdiction on the Item 


• provide relevant Regulation (National Military 


list, Dual Use Regulation such as EU Regulation 


428/2009 or local relevant equivalent, Other 


(precise which) 


• Provide relevant ECCN (e.g., DU 2B350 or other) 
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1. INTRODUCTION 


When proposing or providing services or goods to Michelin, any service or product 


provider/supplier (the "Supplier") will be particularly committed to meeting and maintaining the 


highest standards in terms of respect of applicable privacy laws and regulations, either directly or 


indirectly through any subcontractors or suppliers and will cause any of its subcontractors to do the 


same.  


Within the framework of its business relationships with Michelin and all related activities, the 


Supplier may need to collect and process, in various ways, personal data either as a data controller 


or as a data processor. 


This Michelin Group Prescriptions to Suppliers (Privacy) (“Michelin Prescription”) sets out 


Michelin’s minimum requirements in terms of personal data protection that any Supplier 


undertakes to meet and comply with throughout the term of its business relationship with Michelin 


(i) in order to be down selected and (ii) when performing any service for Michelin.  


This Michelin Prescription does not aim at replacing any applicable national laws or regulations. It 


supplements any applicable national data privacy legislation and any specific obligation set out in 


any bilateral agreement between Michelin and the Supplier. National law or regulations shall take 


precedence over this Michelin Prescription in case of a conflict between this Michelin Prescription 


and the relevant national law or regulations provided that the relevant national law or regulations 


are stricter than this Michelin  Prescription.  


The Michelin Prescriptions are available at [To be completed] and/or on Supplier's demand at 


Michelin. 


The Supplier acknowledges that Michelin may modify, at its discretion, from time to time the 


Michelin Prescriptions so that they can evolve consistently with Michelin's requirements and 


agrees to be bound by the terms of the Michelin Prescriptions as modified, provided that Michelin 


notifies and provides to the Supplier the new version ((such notification being made by any means 


at Michelin’s discretion as long as it is a push information such as website, emails, etc…)) at least 


sixty (60) days prior to such Michelin Prescriptions effective date. For the avoidance of doubt, any 


reiteration by Michelin of applicable  Laws and Regulations shall not be construed as a Michelin's 


modification to the Michelin Prescriptions. The new version of the concerned Michelin 


Prescriptions will be deemed accepted on the effective date of the new version of the concerned 


Michelin Prescriptions. If the Supplier demonstrates that the modifications of the Michelin 


Prescriptions have a material adverse impact on the Supplier for its performance of the Services, 


then the Supplier shall notify Michelin before the effective date of the modification. In such case 


Michelin may, at its sole discretion, either (i) withdraw the application of such update to the 


Agreement in which case the previous version of the Michelin Prescriptions will apply to the 


Agreement, or (ii) pronounce termination of the Agreement as of right (“de plein droit”) before the 


effective date of the new version of the concerned Michelin Prescriptions. 


2. LEGITIMATE AND PROPORTIONATE USE OF PERSONAL DATA 


The Supplier only processes personal data in the context of its business relationship with Michelin 


for specific, explicit and legitimate purposes when it acts as data controller.  


The Supplier only processes personal data in compliance with Michelin's instructions for the 


performance of the services or the completion of a RFP process when it acts as Michelin's data 


processor. 
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3. PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAULT 


The Supplier will consider, with regard to tools, products or services, the principles of data 


protection by design and by default. The Supplier will implement technical and organizational 


measures, at the earliest stages of the design of the processing operations, in such a way that 


safeguards privacy and data protection principles from the start (‘data protection by design’). By 


default, the Supplier shall ensure that personal data is processed with the highest privacy 


protection so that by default, parameters and/or processes are implemented to protect personal data 


(‘data protection by default’). 


4. CONDITIONS OF COLLECTION AND PROCESSING OF ANY PERSONAL 


DATA 


In all cases, the Supplier will only collect and process personal data in a manner that is strictly 


necessary, adequate, pertinent, proportionate, consistent and compatible with the purposes for 


which they are intended as instructed by Michelin when the Supplier is acting as a data processor 


and for the proper performance of the services. 


The Supplier, when acting as a data controller, will only collect and process personal data in 


compliance with a legitimate ground and in all cases will inform the data subject at the time the 


data is collected or beforehand of the required information set out by applicable national laws. 


In any event, the Supplier shall take all the necessary measures to ensure that the personal data 


processed are accurate and up to date by reference to the purpose for which they are collected and 


processed.  


5. ACCESS TO PERSONAL DATA 


Access to personal data is restricted to the Supplier’s employees or to employees of service 


providers/partners who need to have access to such data on a strict "need to know basis" and who 


are committed to respect the security and confidentiality of such personal data in the conditions set 


out in the Michelin Group Prescription (Personnel).  


The Supplier has implemented a strict access management policy as regards persons who are 


authorized to access personal data and closely monitors and manages such access. 


6. RECIPIENTS OF PERSONAL DATA 


The Supplier may need to use suppliers or partners for the provision of the services to Michelin.  


The use of such suppliers or partners by the Supplier will be subject to Michelin prior information 


and approval, to the respect by such third parties of security and confidentiality obligations 


equivalent to the ones set out between Michelin and the Supplier and shall be limited to what is 


necessary for the purpose of the provision of the services. 


The Supplier also undertakes not to sell, rent or transfer the personal data of its customers, 


suppliers and partners to third parties without Michelin prior consent, unless in the event of a 


judicial or administrative decision or other obligation requiring the company to comply with the 


applicable legislation, and to protect Michelin’s rights and property.  
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7. A LIMITED DATA RETENTION PERIOD 


The Supplier will not keep the personal data any longer than needed - in terms of the purposes for 


which they were collected - or any longer than the period provided for by the relevant legislation 


in force. 


The Supplier also undertakes to destroy, or if appropriate, according to Michelin’s instructions, to 


return to Michelin within thirty (30) days of Michelin's request the personal data provided and/or 


materials containing them and in the case of destruction, certify in writing, on reasonable notice, 


that such destruction has taken place. Should the law prevent the Supplier to return and/or delete 


all of the said personal data, the Supplier shall anonymize or pseudo-anonymize them depending 


on the nature of the legal obligations applicable and shall guarantee the confidentiality of the said 


data and undertakes not to actively process them anymore.  


8. RIGHT TO ACCESS, MODIFY, RESTRICTION OF PROCESSING, DELETE 


AND OBJECT 


At any time, Michelin may ask the Supplier to give data subject (i) access to its personal data, (ii) 


the right to modify, update, restriction of processing or the right to delete these data, (iii) the right 


to be forgotten, (iv) the right to data portability, (v) the right to object - for legitimate reasons - to 


the data being processed by the Supplier. The Supplier has implemented and will maintain/upgrade 


the necessary means to ensure it can respond to the various requests made during the processing 


operations and within the time-frames provided for by applicable law. The Supplier shall also 


inform Michelin of any direct request by the data subjects to that effect. 


9. DATA SECURITY 


The Supplier shall pay particular attention to the security of personal data. Since the Supplier is 


keen to build long-term relationships based on trust, mutual respect and shared values as regards 


social responsibility, the Supplier is thus implementing (and shall further maintain and upgrade) 


technical  and organizational protection measures to protect the confidentiality, security and 


integrity of personal data - adapted to the level of data sensitivity - and to protect the data against 


intrusion, malicious action, loss, alteration or disclosure to unauthorized third parties. Michelin 


shall be entitled to conduct audit in order to check the compliance of the Supplier with its 


obligation, either on site or on the basis of appropriate documentation and certification. 


10. INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA 


The Supplier understands that it is critical for Michelin to have visibility as to the location of any 


processing of personal data (location of data storage and location of people having access to such 


personal data) operated by the Supplier or any of its service providers and/or partners. 


When the Supplier needs to transfer personal data for the purpose of the performance of the 


services, it must inform Michelin thereof beforehand and such transfer is subject to Michelin prior 


consent, and then do it in accordance with the relevant data protection laws. 


If required by the local legislation or the supervisory authority, the transfer of personal data shall 


be subject to a prior authorization of the competent supervisory authority. 


Nota Bene: when the Supplier, acting as data processor, needs to transfer personal data from the 


EU to a country outside the EU, Michelin’s policy is to conclude a data transfer agreement in the 


form and according to the procedures set out in the decision of the European Commission dated 5 


February 2010 regarding standard contractual terms for the transfer of Personal Data to processors 


established in third countries (or any revised decision). 
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11. PERSONAL DATA BREACH 


The Supplier declares that it understands that any breach to the data protection laws may impose 


obligations on Michelin, including notifications to the data subject and to the supervisory 


authorities regarding the said breaches.  


The Supplier shall inform Michelin at the earliest opportunity of any proven or suspected breach of 


personal data or any breach of the security leading to, in an accidental or unlawful manner, the 


deletion, loss, alteration, unauthorized disclosure of the personal data transmitted, stored or 


processed in any other manner, or the unauthorized access to such data.  


 


* * * 
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1. INTRODUCTION 


The purpose of the Michelin Group Prescriptions to Suppliers (Personnel) (hereafter “Michelin 


Prescriptions”) is to set forth the minimum requirements in terms of Personnel that any service or 


product provider/supplier (the "Supplier") shall adhere to and comply with (i) in order to be down 


selected and (ii) when performing any service for Michelin.  


The Michelin Prescriptions will be made available at www.purchasing.michelin.com and/or on 


Supplier's written request to Michelin. 


The Supplier acknowledges that Michelin may modify, at its discretion, from time to time the 


Michelin Prescriptions so that they can evolve consistently with Michelin's requirements and 


agrees to be bound by the terms of the Michelin Prescriptions as modified, provided that Michelin 


notifies and provides to the Supplier the new version (such notification being made by any means 


at Michelin’s discretion as long as it is a push information such as website, emails, etc…) at least 


sixty (60) days prior to such Michelin Prescriptions effective date. For the avoidance of doubt, any 


reiteration by Michelin of applicable Laws and Regulations shall not be construed as a Michelin's 


modification to the Michelin Prescriptions. The new version of the concerned Michelin 


Prescriptions will be deemed accepted on the effective date of the new version of the concerned 


Michelin Prescriptions. If the Supplier demonstrates that the modifications of the Michelin 


Prescriptions have a material adverse impact on the Supplier for its performance of the Services, 


then the Supplier shall notify Michelin before the effective date of the modification. In such case 


Michelin may, at its sole discretion, either (i) withdraw the application of such update to the 


Agreement in which case the previous version of the Michelin Prescriptions will apply to the 


Agreement, or (ii) pronounce termination of the Agreement as of right (“de plein droit”) before the 


effective date of the new version of the concerned Michelin Prescriptions. 


2. ACCESS TO MICHELIN SITES  


Michelin shall provide the Supplier personnel (and its sub-contractors personnel) with access to 


such parts of Michelin sites as the Supplier reasonably requires upon reasonable notice for the sole 


purpose of properly providing the services in accordance with the bilateral agreement executed 


between the parties. 


The Supplier shall use Michelin sites and the facilities provided by Michelin solely for the 


performance of the services. 


Michelin may, acting reasonably, refuse admittance to or order the removal from any Michelin 


sites of any of the Supplier personnel. 


The Supplier will comply with Michelin's current rules regarding security or health and safety 


applicable in Michelin sites as made available to it from time to time by Michelin, together with all 


applicable statutory rules and regulations and all reasonable Michelin requirements regarding such 


matters. The Supplier shall ensure that the Supplier personnel also comply with these rules and 


regulations together with all reasonable Michelin requirements. 


Each party shall notify the other of any health and safety hazards at Michelin sites of which it 


becomes aware. The Supplier shall draw these hazards to the attention of those Supplier personnel 


engaged in the performance of the services at Michelin sites and shall instruct such persons in 


connection with any necessary associated safety measures. 
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3. ACCESS TO MICHELIN SYSTEM AND TO MICHELIN DATA  


In accessing the Michelin systems, the Supplier shall procure that all personnel comply with the 


obligations contained in the applicable Michelin Group Prescriptions.  


In accessing to/handling/using Michelin data, the Supplier shall procure that all personnel comply 


with the obligations contained in the concerned bilateral agreement and/or the Michelin Group 


Prescriptions and that such Michelin data shall be used only for the purpose of the provision of the 


services pursuant to the concerned bilateral agreement.  


4. SUPPLIER PERSONNEL 


The Supplier shall be responsible for appointing the members of its teams.  


4.1 Supplier Personnel Skills  


The Supplier warrants that the Supplier personnel possess the ability, skills, experience, qualities 


and permits necessary for the proper supply of the services, and that sufficient Supplier personnel 


are appointed to carry out the services.  


4.2 Managerial and Disciplinary Authority 


All the Supplier personnel wholly or partly assigned to the supply of the services shall in all 


circumstances remain under the sole managerial and disciplinary authority of the Supplier, which 


shall be solely responsible for the administrative and social management of the Supplier personnel, 


and costs, payments, charges and other disbursements incurred or owing to the Supplier personnel 


as a result of their carrying out the services. 


4.3 Personnel Availability and Continuity 


Generally, the Supplier shall endeavour to minimise the impact of any departure or re-assignment 


to another job of the members of the teams assigned to the supply of the services. 


In the event of the unavailability or departure of members of its team, the Supplier undertakes to 


implement all necessary measures to ensure the continuity of the supply of the services, under the 


same conditions of quality and within the same time limits. For this purpose, the Supplier shall 


ensure, after notifying Michelin accordingly and without interruption to the services, the 


replacement of the unavailable member by a person of equivalent ability. The Supplier agrees to 


maintain the turnover rate of its personnel mainly dedicated to the performance of the services 


provided to Michelin to a level that would not have an adverse effect on the Supplier's 


performance. 


In all circumstances, in the event of a change in Supplier personnel within its team, the Supplier 


shall bear the financial consequences in terms of training in order to transfer the necessary 


expertise and knowledge to the new member of the team. 


Michelin reserves the right to request the replacement of any Supplier personnel who, in the 


reasonable opinion of Michelin, is incompetent, negligent, engages in misconduct or who fails to 


comply with any of Michelin's security, health and safety requirements or any other laws and 


regulations. The Supplier shall then cease affecting such Supplier personnel to the performance of 


the services promptly upon Michelin's request. 
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4.4 Compliance with Laws 


Michelin has, in its capacity as client, a number of obligations relating to the personnel employed 


by a direct contractor and its sub-contracting chain. All the documentation listed in this Michelin 


Prescriptions shall be made available to the controlling agent. 


The Supplier will comply with applicable laws and regulations applicable in its country of origin 


and in the country where the services are provided on financial compensation, concealed work, 


(including Articles L. 8221-3 and L. 8221-5 of the French Labour Code), foreign workers 


(including Articles L. 5221-8, L. 5221-11 and L. 8251-1 of the French Labour Code) and posted 


workers regarding its staff participating in the provision of the services (whether or not under an 


employment contract to the exclusion of persons providing services to third parties, external 


auditors who do not intervene on Michelin’s behalf, guests/visitors who do not provide services to 


Michelin), and warrants that its sub-contractors will comply with such applicable laws and 


regulations.  


A posted worker within the meaning of French labour law is any employee of an employer 


established and carrying out its activity outside France and who, usually working for him, 


performs his work at the request of that employer for a limited period of time on the French 


territory. 


The Supplier will also provide Michelin with all documents requested by applicable laws and 


regulations, including documents listed under Articles D. 8222-5, D. 8254-1, D. 8254-2, D. 8254-


3, D. 8254-4, D. 8254-5, L. 1262-4-1 and R. 1263-12 of the French Labour Code, upon signature 


of the bilateral agreement and every six (6) months thereafter.  


The Supplier shall, in particular, ensure that its staff and its sub-contractors’ staff perceive a 


financial compensation conform to the applicable laws and regulations. The Supplier and, as the 


case may be, its subcontractors, shall carry out the necessary administrative filings and/or pay the 


applicable social benefits to the bodies authorized to collect them in relation to the staff 


participating in the provision of the services. 


In this regard, Michelin shall not be held liable in case of non-compliance noted by a controlling 


agent who may serve Michelin with a notice to comply on penalty of being jointly liable, to order 


its contracting partner to comply with the applicable laws and regulations or to terminate the 


contractual relationship. 


4.5 Key Personnel of the Supplier 


The Supplier acknowledges that some key personnel are of particular importance to the fulfilment 


of the services. 


The Supplier warrants, as far as possible, that the key personnel will remain the same and, 


accordingly, undertakes to the fullest extent possible not to change the assignment of the key 


personnel for reasons of mere convenience to the Supplier unless it has the written consent of 


Michelin depending on the circumstances, or unless Michelin requests the change and has 


legitimate reasons to do so, such as interpersonal incompatibility or of unsuitability for the duties. 


In accordance with the Michelin's security constraints and subject to applicable laws and 


regulations, the appointment of any key personnel, whether at the outset of the bilateral agreement 


or subsequently, shall be notified to Michelin. Michelin may object to the proposed appointment if 


it has legitimate grounds for doing so. In such case, the Supplier must as soon as possible propose 
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another person for the appointment, in accordance with the foregoing terms and procedures. At the 


request of Michelin, the same procedure shall apply to any Supplier's personnel that is to perform 


sensitive tasks in terms of security. 


4.6 Background Check – Non Compete – Restrictive Covenants 


Subject to applicable laws and regulations, the Supplier shall carry out the relevant background 


checks on its Personnel’s curriculum vitae in order to validate the qualifications, skills and ethics 


of such personnel. The Supplier shall refrain from assigning to Michelin, any personnel with 


inappropriate qualifications, that has been convicted for serious criminal offences and that, in 


Supplier’s reasonable determination, could pose a potential threat to the security of Michelin 


operations, Michelin systems, Michelin data or confidential information. 


The Supplier shall ensure that a written confidentiality undertaking is executed by all personnel 


assigned to the supply of services to Michelin substantially in the form set out below before 


commencing to supply those services and Supplier shall provide copy thereof to Michelin upon 


Michelin's reasonable request, unless the concerned individual is already bound by a similar 


undertaking via an employment contract or an internal code of conduct and that it receives regular 


training regarding confidentiality. The costs of the administration and translation of the 


confidentiality undertaking shall be borne by the Supplier. Should personnel refuse to sign a 


confidentiality undertaking, these personnel shall not be assigned to the supply of the services. 


The Supplier shall not assign to the Michelin’s account those personnel that have been engaged in 


the delivery of services for any Michelin competitor (regardless of whether such services were 


delivered under the supervision of the Supplier or any third party) during the last three (3) years 


without having obtained prior formal clearance from Michelin. Exceptionally, in an emergency, 


the Supplier may assign personnel to the Michelin account without having first obtained formal 


clearance from Michelin. In such cases the Supplier will declare the personnel within five working 


days and the Supplier agrees that Michelin may require the immediate removal of the personnel 


from Michelin’s account. 


Upon request by Michelin, the Supplier must be able to justify and evidence having performed the 


above inquiries, verifications and processes. The execution of these processes is subject to audit by 


Michelin. 
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ATTACHMENT  


FORM OF CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 
 


This Supplier Non-Disclosure Agreement form is entered into by [insert name of individual] 


in relation to [to be completed] (the "Agreement") between [Insert name of Supplier entity] a 


company incorporated in [insert place and name] with offices at [insert office address] 


("Supplier") and Michelin ("Michelin"). 


Confidentiality 


The confidentiality obligations of Supplier under the Agreement are set out in the Attachment to 


this Supplier Non-Disclosure Agreement form. The purpose of this document is to ensure that you 


are aware of and understand your obligations in relation to Michelin confidential information. 


The operations of Michelin may involve you receiving or having access to or knowledge of 


Michelin's commercially sensitive or secret information. It is your responsibility and obligation to 


maintain the highest professional standards to ensure that this information is properly and 


professionally handled to protect Michelin's commercial interests and to ensure compliance with 


regulatory and legal requirements. Failure to follow these principles will jeopardise Michelin's 


reputation and business. 


In addition to and without altering the legal obligations you already have to keep information 


secret, you promise not (except for the purposes of properly performing your obligations for 


Michelin or unless required to do so by law or any regulatory or investigative authority) either 


during the course of your engagement on behalf of Michelin or after it has ended, whether 


deliberately or otherwise, to disclose or communicate any information that is confidential or 


belongs to Michelin. 


You should assume that all information which you come across during your duties, that is not 


already obviously public knowledge, is confidential. However, information that consists of general 


know-how or is a matter of your own skills or general or commercial knowledge is not 


confidential. 


Confidential information must not be used to trade on your own account or for trading by other 


persons such as family or friends. If you use information in this way, you may be subject to 


criminal penalties. 


Before the end of your engagement on behalf of Michelin you must return to Michelin (or, at the 


discretion of Michelin, destroy) all confidential information without retaining it in any form.  All 


other documents, data, manuals, security keys and other items which are Michelin's property and 


which may be in your possession or under your control should also be returned at this time. 


A breach of any of the responsibilities set out in this document may constitute misconduct and 


may result in summary dismissal by the Supplier. 


Please indicate that you have read and understood the responsibilities set out in this document by 


signing and returning. 


Signature: 


Name (Print Name): 


Date: 
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ATTACHMENT TO THE FORM OF CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 


 


SUPPLIER CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS UNDER THE AGREEMENT 


[To be completed together with, as the case may be, the confidentiality obligations contained 


in the Michelin Prescriptions] 
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