Inprimakia –MUTUALIA SARIAK
PREBENTZIOKO BERRIKUNTZAREN SARIA

Prebentzioko Berrikuntzaren Mutualia Saria jasotzeko aukera duten enpresek enpresako datuei buruzko
ataletako arlo guztiak bete behar dituzte, bai eta proiektuaren memoriari dagokion atala ere. Hautazkoa da,
baina ondo baloratuko da Alderdi Gehigarriak izendatutako atala betetzea. Proiektu bat baino gehiago aurkeztuz
gero, inprimaki bana bete beharko da proiektu bakoitzeko.
Egoki iritzitako dokumentazio guztia atxiki daiteke. Emandako dokumentazioa behar bezala bereizi beharko da,
atala zehaztuta, eta, hala badagokio, erreferentziazko jarduera aipatuta.
Informazio gehiagorako, jarri harremanetan Prebentzio Aholkularitza Sailarekin (944 042 105/943 440 526/945
009 077) edo sartu www.mutualia.es helbidean.

Enpresaren datuak

Izena:
Izen komertziala:

IFK:

Harremanetarako pertsona:

Kargua:

Harremanetarako tel.:

Helbide elektronikoa:
Langile Kopurua

Lantokiak:

Helbidea

Guztira

0

Enpresaren jarduera.

Prebentzioko antolakuntza.
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Proiektuari buruzko memoria.
Enpresak edo langile autonomoak , lehiaketara aurkezten duten lan arriskuen prebentziorako ikerketa, garapen
teknologiko nahiz berrikuntza-proiektuaren,edo sexu-jazarpenei aurre egiteko prozeduraren, deskribapena. Beste
enpresa batzuekin alderatuta balio erantsi eta berritzailea duten hobekuntzak, eta beste enpresa batzuetan
aplikatzeko aukerak azaldu.

Proiektuaren izenburua:
Proiektuaren xedea:
Proiektuaren deskripzioa:

Egindako hobekuntzak:

Ezaugarri bereizleak:

Beste enpresa batzuetan aplikagarria eta eskuragarria den:

Aurkeztutako dokumentazioaren edo argazkien erreferentzia-zerrenda:
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Alderdi osagarriak
Epaimahaiak ondo baloratuko ditu hurrengo itemak, beraz, balio erantsia ekarriko diote proiektuari.

Proiektua ezarrita, garatuta edo argitaratuta badago, prozesuaren azalpen laburra:

Proiektua ezarri aurretik eta ondoren lortutako emaitzak:

Hautagaitza bidaltzea
Bidali inprimakia eta dokumentazio osagarria, euskarri digitalean, Mutualiaren Prebentzio Sailera:
prebentzioa@mutualia.es

Mutualiaren Prebentzio Aholkularitza Saila harremanetan jarriko da Mutualia Sarirako aurrehautatutako enpresa
edo langile autonomoarekin, bisita eta elkarrizketa hitzartzeko, eta aurkeztutako proiektuari buruzko eta
enpresaren prebentzio-kudeaketa orokorrari buruzko informazioa zabaltzeko eta osatzeko xedez.
Datu pertsonalen babesa: DATU PERTSONALAK BABESTEKO ARAUDIAREKIN bat etorriz, jakinarazten dizugu zuk emandako datu pertsonalak modu konfidentzialean tratatuko direla,
MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.-ko Mutuaren fitxategi batean. Horretarako, txapelketa, sari edo lehiaketa honen antolaketa eta hedapena kudeatzeko soilik erabiliko
dira, araudiaren arabera aurreikusi diren segurtasun-neurriak aplikatuko dira, eta, legezko betebehar/ahalmen, kontratu-harreman edo interesdunaren baimena izan ezean, ez zaizkie lagako
hirugarrenei. Helburu horren kudeaketa zuzena egiteko, beharrezkoa izan daiteke datuak beste enpresa edo entitate batzuei komunikatzea, baina enpresa horiek tratamenduaren eragile gisa
jardungo lukete, MUTUALIAREN aginduz eta konfidentzialtasun-konpromisoak sinatuta. Datuok legez ezarritako epeen barruan gordetzen dira; ondoren, baliogabetu egiten dira. Emandako
datu pertsonalak zehatzak izan behar direnez eta eguneratuak egon behar direnez, jakinarazten dizugu, erakunde honi eman dizkiozun datu pertsonaletan edozein aldaketa egonez gero,
komunikatu egin beharko diguzula. Datuak erabili, zuzendu, ezeztatu eta datu pertsonalen araudiak aitortutako beste eskubide guztiak erabili ahal izateko, MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin
lankidetza duen 2 zk.-ko Mutuari idatzi bat (Henao kalea, 26, 48009 Bilbo) edo mezu elektroniko bat bidali beharko diozu: comiteseguridadlopd@mutualia.es. Informazio gehiago nahi izanez
gero, sartu webgune honetan: http://www.mutualia.eus/es/datuen-babesa/
Formulario honetan bere datuak sartzen dituen pertsonak baimena espresuki ematen du bere datu pertsonalak, hala badagokio, komunikabideei, argitalpen espezializatuei, elkarteko enpresei
eta antzekoei jakinarazteko Sari honen oinarrietan aurreikusitako bideez, deialdi honen, bere edukien, partaideen eta emaitzen berri emateko, baita laneko arriskuen prebentzioko jardunbide
onak sustatzeko ere. Titularrak irudia aipatutako helburuaz erabiltzeko ere baimena ematen du. Onartzen dut arestian aipatutako nire datuen tratamendua klausula honetan zehaztutako
helburuekin bat etorriz erabiltzea:
Onartzen dut
Ez dut onartzen
Data eta sinadura ……………………………..
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