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8. Transparencia Transparencia 8.

Estándar Contido GRI Contido da Lei 11/2018 Páxina/Resposta directa

417-2 Casos de 
incumprimentos 
relacionados coa 
información e a 
etiquetaxe de produtos 
e servizos

- Sistemas de reclamación, queixas reci-
bidas e resolución das mesmas

En 2019 houbo 3.149 reclamacións por 
etiquetaxe incorrecta (información con-
fusa/incorrecta prezos, outras). Recibíron-
se 28 solicitudes da Administración de 
corrección de erros na etiquetaxe, que 
se aplicaron.

Non houbo multas nin sancións non 
monetarias significativas polo incumpri-
mento das leis ou normativas en materia 
de consumo en 2019. Considérase unha 
multa significativa aquela cualificada 
como “moi grave” pola Administración 
que xere a sanción.

417-3 Casos de 
incumprimentos 
relacionados con 
comunicacións de 
mercadotecnia

- Sistemas de reclamación, queixas reci-
bidas e resolución das mesmas

En 2019 houbo 2.173 reclamacións por 
comunicacións de mercadotecnia (ofer-
tas, promocións).

GRI 418: Privacidade do cliente 2016

103-2 O enfoque de xestión e 
os seus compoñentes

- Sistemas de reclamación, queixas reci-
bidas e resolución das mesmas

138

418-1 Reclamacións 
fundamentadas 
relativas a violacións 
da privacidade do 
cliente e de perda de 
datos do cliente

- Sistemas de reclamación, queixas reci-
bidas e resolución das mesmas

EROSKI é unha cooperativa de consumo 
e como tal vela con especial interese 
polos dereitos dos seus clientes, e, sen 
dúbida, un deles é o da protección dos 
datos. En EROSKI cumprimos con todos 
os regulamentos e normativas aplicables 
en materia de protección de datos dos 
clientes.

A xestión efectúase a través do Delega-
do de Protección de Datos (DPO) e o seu 
grupo de traballo, e execútase dentro 
da Organización coa colaboración e 
cooperación da dirección, responsables 
de departamento ou áreas, administra-
ción de sistemas, usuarios dos sistemas, 
consultores e asesores externos.

Reclamacións en 2019 de organismos 
oficiais: 2

Fugas de datos de clientes: 1

GRI 419: Cumprimento socioeconómico 2016

103-2 O enfoque de xestión e 
os seus compoñentes

57, 138

419-1 Incumprimento das 
leis e normativas 
nos ámbitos social e 
económico

- Denuncias por casos de vulneración 
de dereitos humanos

Non se produciu ningunha sanción ou 
multa significativa nesta materia durante 
o 2019. 

Principios do Pacto Mundial ODS Estándar GRI máis relevantes

Dereitos 
humanos

1. As empresas deben apoiar e respectar a 
protección dos dereitos humanos fundamen-
tais, recoñecidos internacionalmente, dentro 
do seu ámbito de influencia

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

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

2. As empresas deben asegurarse de que as 
súas empresas non son cómplices na vulne-
ración dos Dereitos Humanos

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

86

Normas 
laborais

3. As empresas deben apoiar a liberdade 
de afiliación e o recoñecemento efectivo  
do dereito á negociación colectiva

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

66

4. As empresas deben apoiar a eliminación 
de toda forma de traballo forzoso ou realiza-
do baixo coacción

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

409-1

5. As empresas deben apoiar a erradicación 
do traballo infantil

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

408-1

6. As empresas deben apoiar a abolición das 
prácticas de discriminación no emprego e a 
ocupación

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

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

Medio  
ambiente

7. As empresas deberán manter un enfoque 
preventivo que favoreza o medio ambiente

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

96-99, 101-103

8. As empresas deben fomentar as iniciativas 
que promovan unha maior responsabilidade 
ambiental

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

96-99, 101-103-104

9. As empresas deben favorecer o desenvol-
vemento e a difusión das tecnoloxías respec-
tuosas co medio ambiente

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

97-103

Anti- 
corrupción

10. As empresas deben traballar contra a 
corrupción en todas as súas formas, incluídas 
extorsión e suborno

3, 10, 16, 
17 

16, 28-31

Táboa de contidos  
de Pacto Mundial e ODS

A táboa seguinte mostra os indicadores GRI do 
presente informe que ofrecen unha información 
máis relevante sobre o cumprimento dos 10 Prin-

cipios do Pacto Mundial, así como dos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas. 
Seguindo o índice da táboa, pódese avaliar o grao de 
avance de EROSKI respecto dos citados principios.


