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8. Transparència Transparència 8.

Estàndard Contingut GRI Contingut de la Llei 11/2018 Pàgina/Resposta directa

GRI 418: Privacitat del client 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

138

418-1 Reclamacions 
fonamentades relatives 
a violacions de la 
privacitat del client i de 
pèrdua de dades del 
client

- Sistemes de reclamació, queixes rebu-
des i resolució d’aquestes.

EROSKI és una cooperativa de consum 
i, com a tal, vetlla amb especial interès 
pels drets dels seus clients. I, sens dubte, 
un d’ells és el de la protecció de dades. 
A EROSKI complim tots els reglaments i 
les normatives aplicables en matèria de 
protecció de dades dels clients.

La gestió es duu a terme a través del 
Delegat de Protecció de Dades (DPO) i 
el seu grup de treball, que s’executa dins 
de l’Organització amb la col·laboració 
i cooperació de la direcció, els respon-
sables de departament i/o les àrees, 
l’administració de sistemes, els usuaris 
dels sistemes, els consultors i els assessors 
externs.

Reclamacions el 2019 d’organismes 
oficials: 2

Fuites de dades de clients: 1

GRI 419: Compliment socioeconòmic 2016

103-2 L’enfocament de 
gestió i els seus 
components

57, 86, 138

419-1 Incompliment de les 
lleis i normatives en 
els àmbits social i 
econòmic

- Denúncies per casos de vulneració de 
drets humans

No s’ha produït cap sanció o multa 
significativa en aquesta matèria durant 
el 2019. 

Principis del Pacte Mundial ODS Estàndards GRI més rellevants

Drets  
humans

1. Les empreses han de donar suport i 
respectar la protecció dels drets humans 
fonamentals, reconeguts internacionalment, 
dins del seu àmbit d’influència.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 16, 17

22-23, 50-53, 89-90, 96-103, 118-125

2. Les empreses s’han d’assegurar que no 
són còmplices en la vulneració dels drets 
humans.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 16, 17 

86

Normes 
laborals

3. Les empreses han de donar suport a la 
llibertat d’afiliació i al reconeixement efectiu  
del dret a la negociació col·lectiva.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

66

4. Les empreses han de donar suport a l’eli-
minació de qualsevol tipus de treball forçós o 
fet sota coacció.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

409-1

5. Les empreses han de donar suport a  
l’erradicació del treball infantil.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

408-1

6. Les empreses han de donar suport a l’abo-
lició de les pràctiques de discriminació a la 
feina i l’ocupació.

1, 3, 5, 8, 9, 
10, 16, 17 

58-65, 67-69, 73-75, 76

Medi  
ambient

7. Les empreses hauran de mantenir un 
enfocament preventiu que afavoreixi el medi 
ambient.

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17 

96-99, 101-103

8.Les empreses han de fomentar les iniciati-
ves que promoguin una major responsabilitat 
ambiental.

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17 

96-99, 101-103-104

9. Les empreses han d’afavorir el desenvolu-
pament i la difusió de les tecnologies respec-
tuoses amb el medi ambient.

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17 

97-103

Anticorrupció
10. Les empreses han de treballar contra la 
corrupció en totes les seves formes, incloses 
l’extorsió i el suborn.

3, 10, 16, 
17 

16, 28-31

Taula de continguts  
de Pacte Mundial i ODS 

L a taula següent mostra els indicadors GRI d’aquest 
informe, que ofereixen una informació més rellevant 
sobre el compliment dels 10 Principis del Pacte Mun-

dial, així com dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) de les Nacions Unides. Seguint l’índex de la 
taula, es pot avaluar el grau d’avenç d’EROSKI respecte 
als principis esmentats.


