HORNITZAILE-EGIAZTAPEN/HOMOLOGAZIOA DATU OROKORRAK ETA KODE
ETIKOKO BETETZEAREN KONPROMISOA
DATU OROKORRAK
SOZIETATE‐IZENA: ......................................................................................................................................... IFK/IFZ: ........................................
IZEN KOMERTZIALA (Sozietatearen izena ez bada): ...........................................................................................................................................
Kalea eta zb. ...................................................................................................................................................................................................
Posta kodea: ..................................... Herria: ................................................................................ Probintzia: ........................................
Herrialdea: ....................................... Telefonoa: ..................................................... Faxa: .......................................................................
Posta elektronikoa:......................................................................... Web orrialdea:....................................................................................
EGIBIDERI SALTZEKO SUKURTSALEKO HARREMANETARAKO PERTSONAK (Sozietatearen helbidea ez bada)
Harremanetarako pertsona (eskaerak, aurrekontuak): ....................................................................................................................................
Kargua: ...........................................................................................
Telefonoa: ........................................

Posta elektronikoa: ....................................................................................................

Harremanetarako pertsona (fakturazioa, ordainketak, kontabilitatea): .............................................................................................................
Kargua: ...........................................................................................
Telefonoa: ........................................

Posta elektronikoa: ......................................................................................

Kalea eta zb. ...................................................................................................................................................................................................
Posta kodea: ..................................... Herria: ................................................................................ Probintzia: ........................................
Herrialdea: ....................................... Telefonoa: ................................................... Faxa: .........................................................................
Posta elektronikoa:......................................................................... Web orrialdea:....................................................................................
KALITATEA/INGURUMENA/LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNA/BESTE BATZUK
EGIBIDEk positiboki baloratuko ditu UNE‐EN‐ISO 14001 arauaren, EMAS arauaren, Ekoskan arauaren edo beren jarduera, produktu eta
zerbitzuen garapenean ingurumen‐kudeaketa egokia ziurtatzen duten beste batzuen araberako ingurumen‐kudeaketako sistema bat ezarrita
duten hornitzaileak, bai eta UNE‐EN ISO 9001 arauaren araberako kalitatea kudeatzeko sistema bat edo kalitatearen eta etengabeko
hobekuntzaren kudeaketa egokia bermatzen duten beste arau batzuk ere.
ISO 9001

lortzeko bidean

ISO 14001

lortzeko bidean

ISO 45001 / OSHAS 18001

lortzeko bidean

EMAS

lortzeko bidean

ISO 19601

lortzeko bidean

EKOSKAN

lortzeko bidean

Beste batzuk (zehaztu):
Eskaintzen den produktua edo zerbitzu mota talde hauetakoren batean badago, adierazi zein taldetan, eta adierazitako dokumentazioa bidali
beharko diguzu, sinatutako eta zigilatutako orri honekin batera:
Laborategiko, garbiketako eta industriako produktu kimikoak.

Produktuen segurtasun‐fitxa hornidura bakoitzarekin.
Analisi‐laborategiak.

ENAC egiaztagiria.
Talde hauen hornitzailea bazara, adierazi zein taldetan, eta ezagutarazi dizugu enpresa‐jarduerak koordinazio (EJK) bete beharrak bete
beharko dituzula, horretarako lana edo zerbitzua egin baino lehen berariaz dokumentazioa eskatuko dizugu.
Hondakin arriskutsuen kudeaketa‐zerbitzuak.
Hondakin ez arriskutsuen kudeaketa‐zerbitzuak.
Hondakin arriskutsuen garraio‐zerbitzuak.
Hondakin ez‐arriskutsuen kudeaketa‐zerbitzuak.
Ziurtapen Erakunde Egiaztatuak (ZEE).
Gure instalazioetan obrak edo zerbitzuak egiten dituzten enpresek.
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HORNITZAILE-EGIAZTAPEN/HOMOLOGAZIOA DATU OROKORRAK ETA KODE
ETIKOKO BETETZEAREN KONPROMISOA
EGIBIDEREN MATERIALEN ETA ZERBITZUEN HORNITZAILEENTZAKO JOKABIDE‐KODEA
Atal honen xedea da enpresa hornitzaileek jarraitu beharreko sistematika jakinaraztea, EGIBIDErentzat lan egiten duten hornitzaileentzat
beharrezkotzat jotzen diren gutxieneko erantzukizun‐baldintzak (ingurumenekoa, soziala …) betetzeko. Betebehar horiek gure web‐orrian
dagoen "Etika eta Jokabide Kodean" daude jasota (https://www.egibide.org/codigo‐etico/).
Baldintza horiek enpresak bere instalazioetan edo kanpoan lanak edo zerbitzuak egiteko kontratatutako edozein enpresari aplika dakizkioke,
baita zerbitzutzat hartzen ez diren gainerako produktu edo materialen hornitzaileei ere.
1.

Indarrean dagoen legeria:
“EGIBIDEren hornitzaileak modu zintzoan beteko ditu eta betearaziko ditu legez dagozkion obligazio guztiak” (“Etika‐ eta Jokabide‐
Kodea" dokumentuko 3.3 atala).

2.

Ingurumena:
“EGIBIDEko langile eta kolaboratzaile guztiek hartu beharko dute Ingurumena zaintzeko konpromiso aktibo eta erantzulea.
Horretarako lanpostu bakoitzean zehazten diren prozedurak eta eskakizun legalak beteko dituzte […].Gainera, langile eta
kolaboratzaile guztiek egingo dute EGIBIDEn gauzatzen duten jarduera profesionaletik ondorioztatutako ingurumen talka
minimizatzeko esfortzua eta instalazioak, ekipoak eta bitartekoak modu eraginkorrean erabiltzen saiatuko dira.
Kontratistekin eta kanpoko kolaboratzaileekin duten harremanean, langile eta kolaboratzaileek printzipio hauek jakinaraziko dizkie
eta kasu bakoitzean aplikagarriak izan daitezken ingurugiro prozedura eta eskakizunak betetzea eskatuko zaie haiei ere. (“Etika‐
eta Jokabide‐Kodea" dokumentuko 4.6 atala).

3.

Langileen segurtasuna eta osasuna:
“EGIBIDEn lan egiten edo kolaboratzen duten pertsona guztiek bete beharko dituzte Lan Arriskuen Prebentzio arauak […] “eta
prebentzio hori erakundean egiten diren jarduera guztietan integratzen lagundu beharko dute […]. Guztiek sustatu beharko dute
erakundearen Prebentzio Kulturaren hazkundea segurtasun‐ eta osasun‐praktika onen betetzea bultzatuz eta langileentzat zein
instalazioentzat arriskutsua izan daitekeen edozein irregulartasun edo egoera jakinaraziz” (“Etika‐ eta Jokabide‐Kodea"
dokumentuko 4.3 atala”).

Hornitzaileak konpromisoa hartzen du atal honetan finkatutako printzipioak bere hornikuntza‐kateari helarazteko, eta horiek betetzeko
dokumentazio egokia zabaltzeko ardura dute.
EGIBIDEk bere hornitzaile bakoitzaren portaeraren kontrola eta jarraipena egingo du irizpide hauen arabera: eskabidean zehaztutako
campusean eta ordutegian entregatzea, produktuaren eta/edo zerbitzuaren kalitatea, entregatutakoaren zehaztasuna eskatutakoarekin,
entregatzeko epeak eta abar.
EGIBIDEren hornitzaileak kode hori errespetatzeko konpromisoa hartzen du, eta haren iraupena mugagabea izango da hornitzaile izaten
jarraitzen duten bitartean. Enpresaren baldintzak aldatzen badira, jakinarazi egin behar du.

Hornitzailearen izena: .............................................................................................................

Enpresaren zigilua

Arduradunaren izena eta sinadura: ........................................................................................
Data:...............................................

Aipatutako datu pertsonalak, zeinen arduraduna Ikastetxeko Titularra den, tratamendua izango dituzte eta merkataritzako harremanaren kudeaketa egitea, ondasunak edota
zerbitzuak eskuratu edota eskualdatzeko du helburu. Fundación Diocesanas‐Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE)k datu horiek gordeko ditu, gehienez ere hamar urteko epean, helburua
iraungi denetik.
Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu bai hauen tratamenduan zein erabilpenean ere. Horretarako Fundación Diocesanas‐Jesús Obrero
Fundazioa (EGIBIDE) egoitzan, idatziz egindako eskaera bat aurkeztu ezazu, zure NAN‐aren fotokopia bat gehituz, dpo@egibide.org posta elektronikora edota Frantzia kalea, 32 –
01002 Vitoria Gasteiz helbidera idatziz.
Era beran, emandako baimena edozein momentutan ukatu dezakezu eta honek ez du lehendik egindako tratamenduetan eraginik izango. Edozein kasutan ere Datuen Babeserako
Espainiako Agentzian dagokion erreklamazioa aurkeztu dezakezu
Informazio gehiago nahi izanez gero, gure Pribatutasun Politika ikusi http://www.egibide.org/privacidad/
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