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DEFINICIÓ
Principis que han de guiar i orientar el
comportament
professional
dels
empleats d'Aravinc gestió documental en
el marc de les seves activitats i
obligacions laborals i professionals.
Aquest codi ètic recull el compromís
d'actuar conforme a uns valors que
garanteixin
un
comportament
responsable i amb absolut respecte a la
legalitat vigent, en totes les relacions de la
Companyia, amb els seus propis
empleats, clients, proveïdors, i amb la
societat en general.

FINALITAT
La implementació per Aravinc gestió documental d'aquest
codi ètic representa el compromís exprés de l'empresa
d'acceptar uns criteris de conducta a l'estricte compliment
que es vincula.

DESTINATARIS
Són destinataris del codi ètic d'Aravinc
gestió documental tots els seus
empleats, que han de conèixer i,
acceptar el seu contingut i obligar al
seu compliment en el moment de la
seva incorporació a la Companyia.
Els
proveïdors,
subcontractistes,
clients i qualsevol tercer que
mantinguin relacions jurídiques amb
Aravinc gestió documental quedaran
emparats pels principis de aquest codi
quan els siguin aplicables.
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La seguretat i salut laboral:
Compromis
amb
ell
desenvolupament
i
la
formació
dels
nostres
treballadors a través de
polítiques actives i preventives
que asseguren la salut,
afavoreixen
la
conciliació
laboral i familiar i promouen l'
igualtat entre homes i dones.

Compromís
Mediambiental:
Compromís d'aplicació de
mesures
preventives
certificades per normativa ISO
14.000
en matèria de
conservació i preservació
mediambiental.
Aravinc gestió documental
vetlla per un ús responsable
dels seus recursos i mostra el
seu
compromís
amb
l'eficiència energètica i la
gestió dels seus residus.
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Millora continua:

Les activitats d'Aravinc gestió
documental estan orientats a la
millora continua, la qualitat i la
satisfacció del seus clients.

Es el seu compromis es atendre en
ell
temps
mínim
qualsevol
incidència que pugui sorgir.

Responsabilitat
coorporativa:

social

Aravinc gestió documental
busca contribuir amb la seva
comunitat i amb la societat en
general,
per
això
aplica
polítiques
d'integració
de
persones en risc d'exclusición
social i col·labora amb entitats
locals.
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Rebuig a la corrupció:
Totes les polítiques i activitats
d'Aravinc gestió documental es
regeixen per les més estrictes
normes de conducta ètica.
No tolerem el suborn i la
corrupció, ja impliqui a la nostre
empresa o directament o
indirectament a través dels
seus socis o tercers amb els
que treballi la Companyia..

Solvència financera:
Aravinc
gestió
documental assegura el
manteniment
de
la
solvència ecònomica i la
gestió eficaç dels seus
recursos com base dins
del
nostre
projecte
econòmic oferint sempre
garantia de continuïtat.
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Aravinc gestió documental
es fa responsable del
cumpliment fiscal i actua
amb la diligencia pagant els
seus impostos i contribuint
a les obligacions tributàries
que
permeten
el
desenvolupament de la
societat.

Seguretat i conservació :
Aravinc
gestió
documental
assegura la seguretat física de
tots els seus programes.
Certifiquem
els
nostres
sistemes per assegurar-nos que
complim tots els requisits legals
i reglamentaris en matèria de
conservació informacional.
Tot registre es tractat dins dels
nostres sistemes de manera
que assegurem el arxivat,
emmagatzematge i recuperació
de la informació.
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Fiscalitat responsable:
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Legalitat:
Aravinc gestió documental
asumeix
el compromis de
realitzar les seves activitats
empresarials i profesionals
.
d'acord a la legislació vigent en
quaselvol
lloc
on
es
desenvolupin.

Coonfidencialitat:
Aravinc gestió documental
es compromet a custodiar
les dades personals de l
nostres
clients,
dels
traballadors, d'empreses,
contractistes
i
grups
d'interes.
Es prohibeix la divulgació i
comercialització
i
ús
indegut
d'informació
concerneix
a
terceres
persones o institucions.
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