
Ethical Purchasing Policy (EPP)
För oss på Partyking AB är det viktigt att de produkter som vi säljer är producerade under
förhållanden som både uppfyller internationella regler och lagar, men också enligt villkor som
vi själva satt upp och accepterar. För att få leverera produkter till oss måste leverantörer
därför acceptera Partykungens EPP-policy (Ethical Purchasing Policy).

Partykungen förbehåller sig rätten att kontrollera och revidera samtliga leverantörers
efterlevnad av denna policy. På samma sätt ska du som leverantör utvärdera din egen
leverantörskedja för att säkerställa att den följer vår EPP-policy. Att bryta mot denna kan
påverka din affärsrelation med Partykungen negativt med ett brutet samarbete som följd.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
Våra leverantörer ska erbjuda schyssta arbetsförhållanden i form av rimliga arbetstider,
skälig lön, inget tvångsarbete eller barnarbete. Vi förväntar oss också att alla våra
leverantörer jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Partykungens leverantörer ska jobba mot diskriminering och aktivt med jämställdhet och
mångfald inom sin organisation. Vi tolererar inte heller respektlöst beteende, mobbning,
trakasserier eller ofredande i form av sexuella närmanden. Precis som vi ska våra
leverantörer bidra till en inkluderande företagskultur där alla behandlas lika.

Miljöaspekter
Vi vill skydda miljön och tror att vi tillsammans med våra leverantörer kan göra mycket för att
skapa en hållbarare värld. Som leverantör till Partykungen ska verksamheten bedrivas på ett
ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön och tillämpliga miljölagar. Utöver lagstadgade krav
kring t.ex kemikalier och utsläpp kräver vi också att våra leverantörer jobbar förebyggande
med riskreducering och miljöpåverkan.

Det kan exempelvis gälla industrivatten, energieffektivisering eller val av miljövänliga
material i produktionen. För att få leverera varor till Partykungen ska man som leverantör
jobba aktivt med dessa frågor och ser dem som en självklar del av sin affärsutveckling.

Immateriella rättigheter och licenser
Partykungen hyser stor respekt för immateriella rättigheter och tillgångar. Det är därför av
största vikt att våra leverantörer gör detsamma. Som leverantör till Partykungen ska de varor
som levereras vara av original och ha eventuella tillstånd från rättighetsinnehavare.

Samtliga produkter som levereras ska vara äkta och original, ej kopior. Vid försäljning av
andras varumärken eller licenser ställs det som krav på dig som leverantör att du ska kunna



uppvisa nödvändiga avtal och äkthetsintyg. I det fall en vara inte uppfyller detta och blir
föremål för tvist kan du komma att ställas till svars för eventuella ekonomiska skador.

Personuppgifter (dataskydd)
Vi respekterar allas rätt att få sina personuppgifter behandlade på ett säkert sätt, med stor
respekt för den personliga integriteten. Olika länder kan ha olika bestämmelser för vad som
utgör personuppgifter. Personuppgifter kan innehålla namn, adresser, foton eller
personnummer.

Som leverantör till Partykungen ser man till att personuppgifter behandlas i enighet med
tillämpliga lagar och bestämmelser. Det gäller exempelvis insamling, registrering, lagring och
borttagning eller en kombination av dessa.

I det fall personuppgifter hanteras mellan leverantör och Partykungen skall ett
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för att säkerställa att leverantören efterlever kraven i
GDPR. Det är upp till Partykungen att göra en bedömning när ett sådant avtal är aktuellt
samt kräva in det av motparten.

Antikorruption och mutor
Att arbeta mot mutor och korruption för att eftersträva korrekt användning av företagets
ekonomiska medel är viktigt för Partykungen. Partykungens verksamhet präglas av en hög
grad integritet, ansvarstagande och sunt förnuft. Det innebär bland annat att kontrakts- och
upphandlingsprocesser, samt liknande affärsförhållanden ska vara helt fria från mutor och
korruption och ske på marknadsmässiga villkor.

Vi har nolltolerans mot alla former av mutor och korruption, liksom mot förskingring,
penningtvätt, otillåtna provisioner, utpressning, bedrägeri och gynnande av familj eller
vänner i allmänhet och vid arbete med leverantörer i synnerhet.

Vi varken begär, tar emot, erbjuder, godkänner eller tillhandahåller representation eller gåvor
som otillbörligt kan påverka – eller ge intryck av att påverka – våra egna, våra leverantörers
eller andra samarbetspartners affärsbeslut.

Konkurrens och lika villkor
Vi tror att konkurrens på lika villkor är det bästa för Partykungen, för våra leverantörer och
för samhället i stort. Konkurrens får oss och våra leverantörer att jobba mer effektivt,
utveckla verksamheten och är grunden i all marknadsekonomi. Vi vill ha rättvis konkurrens
och accepterar inte brott mot antitrust- och konkurrenslagar eller liknande bestämmelser.

Som leverantör bedriver du därför en verksamhet i rättvis konkurrens med andra
leverantörer. Våra leverantörer deltar inte i anbudskarteller, deltar i prisöverenskommelser,
delar upp marknader eller kunder mellan varandra eller försöker på annat sätt påverka
konkurrensen negativt.


