Đạo luật về Tính minh bạch trong Chuỗi cung ứng của California năm 2010 (SB 657)
& Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015
Kingston Technology Corporation và các công ty con, (được gọi chung là "Kingston") rất hiểu nỗi lo của khách hàng về việc
các sản phẩm Kingston mà họ mua có được cung ứng và sản xuất qua một chuỗi cung ứng tuân thủ các đạo luật liên quan
đến lao động nô lệ hoặc buôn người hay không. Vì thế Kingston đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm chuỗi cung ứng
trực tiếp các hàng hóa hữu hình cho chúng tôi được mua bán phù hợp với những luật hiện hành đó. Hưởng ứng Đạo luật
về Tính minh bạch trong Chuỗi Cung ứng của California năm 2010 (SB 657) và Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc
Anh năm 2015, Kingston đã thực hiện những hành động sau:
Kingston tham gia vào quá trình xác minh các chuỗi cung ứng sản phẩm để đánh giá và xử lý những nguy cơ về buôn
người và nô lệ. Các câu hỏi tự đánh giá được gửi đến các nhà cung cấp trực tiếp và các phản hồi đều được đánh giá.
Chúng tôi không tiến hành việc xác minh từ bên thứ ba.
Kingston tiến hành kiểm tra các nhà cung cấp để đánh giá sự tuân thủ của họ đối với các tiêu chuẩn của công ty về buôn
người và nô lệ trong chuỗi cung ứng. Các đợt kiểm tra được các nhân viên đã qua đào tạo của Kingston sắp xếp và thực
hiện. Chúng tôi không sử dụng các kiểm tra viên của bên thứ ba/độc lập trong quá trình này.
Kingston gửi Bộ quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp và thư công nhận đến các nhà cung cấp trực tiếp để chứng nhận
rằng các vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm tuân thủ các luật liên quan đến nô lệ và buôn người của (các) quốc gia
mà Kingston đang kinh doanh tại đó.
Kingston duy trì các tiêu chuẩn và thủ tục giải trình nội bộ đối với nhân viên và nhà thầu không đáp ứng được các tiêu
chuẩn của công ty liên quan đến nô lệ và buôn người.
Các nhân viên và ban giám đốc của Kingston trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng được học các nội dung cơ
bản của SB 657 và Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015.
Kingston là thành viên của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (trước đây là Liên minh Công dân Công nghiệp Điện tử
(EICC)). Bộ Quy tắc Ứng xử của Kingston được dựa trên Bộ Quy tắc Ứng xử của RBA, đây là một bộ tiêu chuẩn về các vấn
đề xã hội và đạo đức ngăn cấm việc sử dụng lao động cưỡng bức, lao động lệ thuộc nợ và lệ thuộc giao kèo cũng như lao
động lao tù phi tự nguyện. Với tư cách thành viên RBA, Kingston cam kết điều chỉnh dần hoạt động của mình cho phù hợp
với những điều khoản của Bộ Quy tắc Ứng xử RBA, hỗ trợ và khuyến khích các nhà cung cấp và nhà thầu phụ cùng làm
theo. Kingston cam kết theo đuổi giải pháp cải tiến liên tục để thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử RBA trong các hoạt động của
mình và trong chuỗi cung ứng.

