INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ANKIETY DLA DOSTAWCÓW FIRMY JABIL R5

Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja służy pomocą przy uzupełnianiu Ankiety dla dostawców. W celu
wypełnienia ankiety najlepiej skorzystać z przeglądarki Internet Explorer.
Jeśli nie uda się wypełnić całej ankiety w trakcie jednej sesji, należy nacisnąć przycisk „Zapisz”
u dołu ankiety w celu zapisania odpowiedzi. Jeśli konieczna jest pomoc innych osób z Twojej
organizacji w celu uzupełnienia części ankiety, naciśnij przycisk „Zapisz” przed przesłaniem
łącza do ankiety.
Ankieta musi zostać uzupełniona w całości i nie może zawierać pustych pól ani odpowiedzi
„Nie dotyczy”. Pola oznaczone gwiazdką (*) są ponadto wymagane i muszą zostać uzupełnione.
Wszystkie części ankiety muszą zostać wypełnione i należy udzielić odpowiedzi na wszystkie
pytania przed wysłaniem ankiety.

Pomoc:
Aby uzyskać pomoc przy uzupełnianiu ankiety, prześlij pytanie i zrzut ekranu (jeśli to konieczne)
na adres SCM_Contact@jabil.com.
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Nazwa dostawcy
1. Potwierdź, że Nazwa dostawcy jest nazwą Twojej firmy. Jeśli ta informacja jest nieprawidłowa,
skontaktuj się z zespołem wsparcia, dostępnym pod adresem SCM_Contact@jabil.com.

Nazwa dostawcy:
PTLC, INC.

Główny kodeks korporacyjny:
000001

Tę ankietę wypełnia
2. Potwierdź, że posiadasz upoważnienie do odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w imieniu
Twojej firmy, oraz podaj swoje dane kontaktowe. Potwierdź, że jesteś główną osobą
odpowiedzialną za kontakt z firmą Jabil.
Uwaga: Nie używaj myślników ani nawiasów, wpisując numer telefonu.

Informacje o partnerze biznesowym
3. Sprawdź, czy nazwa prawna Twojej organizacji jest poprawna. Jeśli„Nie”, podaj prawidłową
nazwę prawną.
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Wskaż, czy Twoja organizacja jest zarejestrowana w Dun & Bradstreet (posiada numer DUNS).
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Jeśli „Tak”, podaj numer rejestracyjny DUNS organizacji, nazwę prawną DUNS, numer identyfikacji
podatkowej i kraj.

Wskaż, czy Twoja firma podpisała z firmą Jabil lub jej podmiotem zależnym umowę zawierającą
warunki dotyczące zachowania poufności.

Informacje o własności
4. Jabil wymaga podania informacji o własności i kontroli nad jednostką.
Wybierz z menu rozwijanego jeden z następujących typów własności, który najlepiej opisuje
Twoją organizację.

Przez „notowana publicznie” rozumie się korporację, która sprzedaje akcje na publicznej giełdzie
papierów wartościowych poprzez wstępną ofertę publiczną dla odbiorców publicznych.

Ta sekcja zawiera przykład, który może pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można
zidentyfikować organizację na liście stron zablokowanych w oparciu o struktury własności.
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Wskaż, czy Twoja organizacja jest notowana publicznie.
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Dla celów dwóch poniższych pytań własność oznacza, że podmiot jest w 50% lub w większej części
własnością co najmniej jednej osoby zablokowanej. Jeśli, przykładowo, osoba zablokowana X
posiada 25% podmiotu, osoba zablokowana Y posiada kolejne 25% podmiotu, to podmiot A jest
uważany za zablokowany. Dzieje się tak, ponieważ podmiot A należy w co najmniej 50%
(sumarycznie) do co najmniej jednej osoby zablokowanej. Dla celów obliczania sumarycznej
własności agreguje się udziały własnościowe osób zablokowanych w ramach innych programów
sankcji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC).
W oparciu o opis „posiadania” odpowiedz „Tak” lub „Nie” na następujące pytania. Jeśli „Tak”,
odpowiedz na dodatkowe pytania.
Uwaga: W razie potrzeby istnieje możliwość dodania większej liczby nazw.

Wybierz „Tak”, jeśli następujące pytania dotyczą Twojej organizacji. Podaj dodatkowe informacje,
jeśli pojawi się komunikat.
Uwaga: Najedź kursorem na tekst, aby wyświetlić definicje.

Informacje o firmie
5. Podaj adres siedziby głównej Twojej organizacji i numer telefonu.

Uwaga: W zależności od informacji o Twojej firmie, które przechowujemy, możemy poprosić o
podanie dodatkowych informacji adresowych, w tym adresu dostawcy i adresu płatności. Jeśli te
pola zostaną automatycznie wypełnione, wykonaj krok 6. Jeśli nie, przejdź do kroku 7.
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Uwaga: Nie używaj myślników ani nawiasów, wpisując numer telefonu.
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6. Zaznacz pole, jeśli adres dostawcy („Order From”) jest taki sam, jak adres siedziby głównej firmy.
Jeśli jest inny, podaj adres dostawcy. Zaznacz pole, jeśli adres płatności („Remit To”) jest taki
sam, jak adres dostawcy („Order From”). Jeśli jest inny, podaj adres płatności.

Produkty i/lub usługi firmy
7. Poniżej zaznacz Usługi i Produkty. Prosimy o ograniczenie wyboru do trzech pozycji. Jeśli
produkty lub usługi Twojej firmy nie znajdują się na liście, kliknij pole „Inne” i podaj typ produktu
lub usługi w wyświetlonym polu. Umieść kursor myszy na obszarze Usług operacyjnych
(jak zilustrowano poniżej), aby wyświetlić szczegółowy opis.

Dane kontaktowe firmy
8. Wybierz każdy typ kontaktu, który dotyczy Twojej organizacji. Następnie podaj dane kontaktowe
firmy uwzględniając główną osobę kontaktową w każdej z poniższych kategorii. W każdej kategorii
podaj dane kontaktowe do głównej osoby odpowiedzialnej. Umieść kursor myszy na typie
kontaktu, aby wyświetlić definicję.
Jeśli nie znasz imienia i nazwiska osoby kontaktowej lub nie możesz podać danych kontaktowych,
wpisz imię i nazwisko podane na początku ankiety w polu „Tę ankietę wypełnia”.
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Uwaga: Nie używaj myślników ani nawiasów, wpisując numer telefonu.
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Dane finansowe firmy
9. Wskaż, czy można przedstawić sprawozdania finansowe firmy i czy sprawozdania zostały poddane
inspekcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zgodność z przepisami firmy
Kodeks postępowania dostawców Jabil
10. Firma Jabil jest zaangażowana w etyczne postępowanie biznesowe i stosowanie najwyższych
standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.
Firma Jabil oczekuje od dostawców działania zgodnego z Kodeksem postępowania dostawców
Jabil oraz kodeksem postępowania RBA, które zawierają postanowienia dotyczące
odpowiedzialnego zarządzania pracą ludzką, zdrowiem i bezpieczeństwem, kwestiami
środowiskowymi i etyką.
Uwaga: Zapoznaj się z Kodeksem postępowania dostawcy Jabil i Kodeksem postępowania RBA.
Czy Twoja organizacja jest zobowiązana do spełnienia tych oczekiwań?
Wybierz „Tak”, jeśli Twoja firma może spełnić te oczekiwania. Jeśli „Nie”, podaj wyjaśnienie
w przewidzianym miejscu.
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Wybierz „Tak”, jeśli następujące pytania dotyczą Twojej organizacji. Podaj dodatkowe informacje,
jeśli pojawi się komunikat.
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Dane informatyczne i dane dotyczące cyberbezpieczeństwa firmy
11. Dotyczy to wchodzenia w interakcje z systemem informacyjnym Jabil, zasobami lub usługami –
fizycznie lub zdalnie – z zamiarem wykorzystania danych i/lub informacji.
Odpowiedz na pytania z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa dotyczące połączenia z siecią Jabil.
Jeśli „Tak”, podaj dodatkowe informacje, zgodnie z komunikatami.
Uwaga: Najedź kursorem na tekst, aby wyświetlić definicje systemów informacyjnych Jabil.

Wysłanie ankiety
12. Wyślij ankietę

Uwaga: Po wysłaniu ankiety może wyświetlić się symbol
obok pytania. Oznacza on, że to pytanie
pozostało bez odpowiedzi. Podaj odpowiedź i wyślij ankietę ponownie.
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Po pomyślnym zakończeniu ankiety otrzymasz tę wiadomość.
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