
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Denominació de la Societat [Proveïdor]:         

CIF de la Societat:  _ 

Nom del representant que signa:     

Càrrec en l'empresa:                                                                                         

Data:     

 

Mitjançant la meva signatura, certifico, en nom propi i en nom de la Societat que 

represento, el següent: 

 

▪ He llegit i conec el contingut del Codi Ètic del Proveïdor de Grup Bodegues 

Sumarroca  https://sumarroca.es/ca/codi-etic-de-proveidors/ 

▪ Entenc i accepto les obligacions i principis d'actuació dels Proveïdors recollits 

en aquest Codi, i accepto així mateix em comprometo en nom propi i de la 

Societat que represento, a seguir i respectar les bones pràctiques 

contingudes en el mateix. 

▪ Conec que el Grup Bodegues Sumarroca compta amb un Canal Ètic 

https://sumarroca.es/ca/etica-compliance-i-rsc/ a través del qual comunicar 

els incompliments d'aquest Codi Ètic dels Proveïdors o de qualsevol 

incompliment legal, i que és la meva obligació comunicar, seguint aquest 

procediment, qualsevol incompliment o irregularitat de què pugui tenir 

coneixement. 

 

Per la present manifesto que compto amb poders suficients per acceptar, i en 

conseqüència ACCEPTO, en nom propi i de la Societat, el compromís de compliment 

dels principis de d'actuació del Codi Ètic del Proveïdor del Grup Bodegues 

Sumarroca. 

 

 
Signat: 

 
 
 
  Procediu a enviar aquest formulari omplert a l’adreça compliance@sumarroca.com  
 

 

De conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 de abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, 
accepto que Grup Bodegues Sumarroca tracti les meves dades personals amb la finalitat de registrar l'acceptació del Codi Ètic de 
Proveïdors de Grup Bodegues Sumarroca. En cas de voler exercir el seu dret de rectificació, eliminació, oposició o retirada del 
tractament de les seves dades, pot enviar una comunicació postal a Grup Sumarroca, Barri el Rebato, s/n 08739 Subirats, Barcelona 
o bé un missatge de correu electrònic a sumarroca@sumarroca.com, adjuntant una còpia del teu document nacional d'identitat o 
document equivalent i indicant la referència «Protecció de dades». 

https://sumarroca.es/ca/etica-compliance-i-rsc/
mailto:compliance@sumarroca.com

