POLITYKA ZARZĄDZANIA SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek
obuwniczych w Europie. Firma koncentruje się na dostarczaniu klientom różnych rodzajów obuwia, własnej
i zagranicznej produkcji, odpowiedniej jakości i ceny, a także zapewnia niezbędne zasoby, kompetencje
i standardy. Jednym z priorytetów firmy jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności
społecznej w firmie i jej łańcuchu dostaw.
CCC kontynuuje budowanie swojego zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego dążymy do
zmniejszenia wpływu na środowisko i wyeliminowania użycia szkodliwych chemikaliów w celu ochrony zdrowia
pracowników / konsumentów i środowiska.
CCC wprowadziła Listę Substancji podlegających Ograniczeniu (RSL), która określa dopuszczalne limity
potencjalnie szkodliwych substancji, które mogą występować w gotowych produktach. RSL został opracowany
w celu spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych. CCC oczekuje, że wszyscy nasi dostawcy dostarczą
produkty zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz poniosą odpowiedzialność za
dostosowanie się do wszelkich zmian legislacyjnych. Dostawcy powinni przeprowadzić ocenę ryzyka dla
wszystkich materiałów i produktów pod kątem zgodności w ramach procesu rozwoju produktu.
Ogólnie rzecz biorąc, szkodliwe substancje pochodzące z towarów konsumpcyjnych, takie jak obuwie, mogą
przenosić się do ciała użytkownika za pośrednictwem jego skóry, gdzie mogą wywoływać niepożądaną reakcję.
Dlatego wiele substancji zostało zakazanych w Europie lub ograniczono ich stężenie w produkcie.
CCC nie będzie akceptować produktów, które nie są zgodne z naszym RSL.
Partnerzy biznesowi gwarantują, że żaden z dostarczanych towarów nie zawiera zabronionych substancji
i zanieczyszczeń lub w przypadku przepisów ustawowych, nie przekracza wartości granicznych.
Wszystkie dostarczane towary, w tym opakowania i ewentualnie broszury i / lub inne części, muszą być zgodne
z wszystkimi krajowymi i europejskimi przepisami, rozporządzeniami, dyrektywami i wytycznymi
obowiązującymi w momencie dostawy.


Dostawca zobowiązuje się do przetestowania wszystkich materiałów używanych przez akredytowane
laboratorium badawcze.



Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić wszystkie testy zanieczyszczeń zgodnie z oddzielnym
uregulowaniem.
Dostawca zobowiązany jest przetestować każdy koloro-model wyprodukowanego obuwia.



Tylko akredytowane laboratoria badawcze gwarantują, że testy będą przeprowadzane zgodnie
z międzynarodowymi standardami. Poniżej podajemy nazwy akredytowanych laboratoriów, które mogą być
użyte do przeprowadzenia testów towarów z zamówienia CCC:
A) TUV
B) SGS
C) INTERTEK
D) HANSECONTROL
E) BUREAU VERITAS
Wymagania testu różnią się w zależności od tego, gdzie produkt ma być dystrybuowany,
A) Zamówienia CCC
B) Zamówienia dla HR Group
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C) Zamówienia hurtowe
W przypadku zamówień dla HR GROUP, CCC będzie wymagało pozytywnego wyniku testu / PASS
przeprowadzonego TYLKO w laboratorium SGS.
Wyniki testu muszą być automatycznie dostępne dla CCC. Tylko obuwie z wynikiem testu "PASS" może być
wysyłane. CCC nie odbierze żadnej partii bez testu "PASS" otrzymanego przed datą wysyłki. Test jest
przeprowadzany na koszt dostawcy.
Dostawca przyjmuje nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w odniesieniu do wszelkich roszczeń, które są
dochodzone z powodu wady produktu, naruszonych praw autorskich i przekroczonych wartości granicznych.
W przypadku roszczeń odszkodowawczych dostawca przejmuje pełną późniejszą odpowiedzialność. Dotyczy to
również wszystkich kosztów, roszczeń i odszkodowań, w tym poniesionych lub dochodzonych kosztów
prokuratury, kosztów prawnych i kosztów postępowania sądowego, które są domniemane w wyniku lub
w związku z korzystaniem z dostarczonych towarów.
Dostawca przyjmuje koszt testów jakości, w przypadku których nie dostarczono certyfikatów wraz
z dostarczonymi towarami.
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