
  

PPoolliittiiccaa  ppeerr  llaa  QQuuaalliittàà  DDaattaa    2233//0022//22001188  

  

LLaa  DDiirreezziioonnee  ddeellllaa  PPUU..RRAA..  PPUUGGLLIIAA  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZEE  SS..rr..ll..,,  aall  ffiinnee  ddii  aaddeegguuaarrssii  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22001155,,  ssii  

pprrooppoonnee  ddii  aattttuuaarree  uunn  pprroocceessssoo  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ““qquuaalliittaattiivvoo””  ssuu  ttuuttttii  ii  lliivveellllii  aazziieennddaallii,,  ddaallll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  

aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinntteerrnnaa..  

PPeerrttaannttoo,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  ttaallee  mmiigglliioorraammeennttoo  llaa  ggeessttiioonnee  aazziieennddaallee  ssii  ffoonnddaa  ssuuii  sseegguueennttii  ppuunnttii  ffooccaallii::  

  

oo  aatttteennzziioonnee  aall  cclliieennttee::    

        AAll  ffiinnee  ddii  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeeii  pprroopprrii  CClliieennttii  llaa  DDiirreezziioonnee  ssii  pprrooppoonnee  ddii::  

  eesssseerree  ccoossttaanntteemmeennttee  aaggggiioorrnnaattaa  ssuullll’’aannddaammeennttoo  ddeell  mmeerrccaattoo  ppeerr  ssooddddiissffaarree  llee  aassppeettttaattiivvee  ddeeii  cclliieennttii    

  mmoossttrraarrssii  aappeerrttaa  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssoolluuzziioonnii  ppeerrssoonnaalliizzzzaattee  llaaddddoovvee  ppoossssiibbiillee  

  mmoonniittoorraarree  aatttteennttaammeennttee  ii  pprroocceessssii  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ee  iill  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeell  CClliieennttee  

  pprrooggrraammmmaarree  iinnccoonnttrrii  ppeerriiooddiiccii  ppeerr  vveerriiffiiccaarree  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeell  mmeerrccaattoo,,  ll’’aannddaammeennttoo  ddeellllee  ttrraattttaattiivvee  

eedd  eevveennttuuaallii  pprroobblleemmaattiicchhee  ssppeecciiffiicchhee  ddeeii  cclliieennttii  

  

oo  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeeii  ffoorrnniittoorrii::  

        EE’’  iimmppoorrttaannttee  nnoonn  ddeelluuddeerree  llee  aassppeettttaattiivvee  ddeeii  ffoorrnniittoorrii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  bbuuddggeett  ee  ddii  ddiiffffuussoonnee  ddeell  pprrooddoottttoo,,  ppeerr  ccuuii  ssii              

rreennddee  nneecceessssaarriioo::  

  mmoonniittoorraarree  iill  ffaattttuurraattoo  ddeeii  cclliieennttii  

  ccoonnssoolliiddaarree  llee  lliinneeee  ee  ii  pprrooddoottttii  aaccqquuiissiittii  

  pprroommuuoovveerree  llaa  vviissiibbiilliittàà  aazziieennddaallee  

  ggaarraannttiirree  uunnaa  eeffffiiccaaccee  ccooppeerrttuurraa  tteerrrriittoorriiaallee    

  

oo  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee::    

  PPeerr  ggaarraannttiirree  qquuaannttoo  ggiiàà  eessppoossttoo  èè  ffoonnddaammeennttaallee  ccrreeaarree  uunn  aammbbiieennttee  llaavvoorraattiivvoo  ddoovvee  vvii  ssiiaannoo::  

  ddiissppoonniibbiilliittàà  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  ddeeii  pprroocceessssii  

aazziieennddaallii  

  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinntteerrnnaa  ttrraa  ccoolllleegghhii  ccoossttrruuttttiivvaa,,  ppeerr  uunnaa  eeffffiiccaaccee  ggeessttiioonnee  ccoorrrreettttiivvaa//pprreevveennttiivvaa  ddeellllee  

pprroobblleemmaattiicchhee    

  ddiissppoonniibbiilliittàà  aadd  iinnccoonnttrrii  ccoonn  iill  ppeerrssoonnaallee  ppeerr  ddiissccuutteerree  ddii  eevveennttuuaallii  pprroobblleemmaattiicchhee  iinntteerrnnee    

  

ÈÈ  ooppppoorrttuunnoo  ppeerrttaannttoo  ddeeffiinniirree  ccoonnccrreettaammeennttee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddaa  ppeerrsseegguuiirree  ee  mmoonniittoorraarree  ii  pprroocceessssii  ppeerr  iill  

ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  sstteessssii  aattttrraavveerrssoo  ooppppoorrttuunnii  iinnddiiccaattoorrii..    

IInn  qquueessttaa  oottttiiccaa  llaa  DDiirreezziioonnee  AAzziieennddaallee  ssii  pprreeffiiggggee  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  oobbiieettttiivvii  rriigguuaarrddaannttii::  

II..  AAccqquuiissiizziioonnee  ddii  nnuuoovvii  cclliieennttii  

IIII..  CCoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ii  ffoorrnniittoorrii  nneell  pprroocceessssoo  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ppeerr  ggaarraannttiirrnnee  ll’’aaddeegguuaattaa  

eeffffiicciieennzzaa  ee  nneellllaa  rriicceerrccaa  ddii  ssoolluuzziioonnii  iinnnnoovvaattiivvee  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaarree  llee  ccrreesscceennttii  eessiiggeennzzee..  

IIIIII..  MMaanntteenniimmeennttoo  ddii  uunn  eelleevvaattoo  lliivveelllloo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ee  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

  

                    IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CC..dd..AA..  

    

 


