L-ISKEMA
TRUST YOU

L-Iskema
Trust You
L-iskema Trust You tgħin sabiex tinbena relazzjoni tajba u ta’ fiduċja bejn
il-konsumaturi u l-bejjiegħa. Għan ieħor ta’ din l-iskema hu li ttejjeb
il-kunfidenza tal-konsumaturi f’bejjiegħa li huma ġenwini u
f’organizzazzjonijiet li jaħdmu biex jipprovdu lill-konsumaturi bi prodotti u
servizzi ta’ kwalità tajba.

Min jista’ japplika biex jissieħeb
fl-Iskema Trust You?
Din l-Iskema hi miftuħa għall-intrapriżi kbar u żgħar, għal min jipprovdi servizzi u
għall-organizzazzjonijiet mhux Governattivi, li jbigħu prodotti jew joffru servizzi lillkonsumaturi.

X’tinvolvi s-sħubija fl-Iskema
Trust You?
Min jissieħeb fl-Iskema Trust You jikkommetti ruħu li josserva l-Kodiċi ta’ Kondotta
marbut mal-Iskema. Dan il-kodiċi jirrappreżenta ċ-ċiklu kollu tal-proċess tax-xiri.

Kodiċi ta’ Kondotta
1.

Jippromwovi relazzjoni tajba mal-klijenti.

2.

Josserva r-regolamenti kollha rilevanti.

3.

Jaċċerta li l-post tan-negozju huwa aċċessibbli u sigur.

4.

Jirreklama u jipprovdi informazzjoni ċara u korretta li ma tqarraqx
bil-konsumatur.

5.

Jifhem dak li għandhom bżonn il-klijenti tiegħu u jagħtihom parir.

6.

Jindika/jikkwota l-prezzijiet finali li ser iħallsu l-konsumaturi.

7.

Jimxi ma’ dak li jkun ġie miftiehem.

8.

Jara li jekk isiru xi lmenti jiġu solvuti fi żmien raġonevoli.

9.

Meta hu possibbli, jevita li l-ilmenti jitressqu quddiem it-Tribunal għal Talbiet
tal-Konsumaturi billi jagħżel li jsib soluzzjoni xierqa permezz
tar-rikonċiljazzjoni.

10.

Jipprovdi servizz ta’ wara x-xiri adegwat.

Kif għandha ssir l-applikazzjoni?
Biex wieħed jissieħeb f’din l-Iskema, jista’ jew jimla l-applikazzjoni onlajn permezz ta’
din il-link: https://forms.mccaa.org.mt/trustyou jew jimla l-formola li tinsab ma’ dan
il-fuljett.
L-applikanti li jiġu approvati jintbagħtulhom ċertifikat u stikers bil-logo tat-Trust You.
Dawn għandhom jiġu esibiti f’post prominenti fl-istabbiliment fejn il-konsumaturi
jkunu jistgħu jarawhom.
Kull sena l-membri ta’ din l-Iskema jingħataw logo ġdid bis-sena kurrenti.

Nuqqas ta’ konformità mal-Kodiċi
ta’ Kondotta tat-Trust You
In-negozji msieħba mal-Iskema u li ma jimxux mal-Kodiċi ta’ Kondotta, jitneħħew
mill-Iskema. Dawk li jitneħħew ma jitħallewx jerġgħu japplikaw qabel ma jgħaddi
ż-żmien ta’ sospensjoni.

Għal iktar informazzjoni
Għal iktar informazzjoni dwar l-Iskema Trust You, kemm il-konsumaturi kif ukoll
il-bejjiegħa jistgħu jikkuntattjaw lill-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għallAffarijiet tal-Konsumatur billi jżuru l-websajt: www.mccaa.org.mt jew billi jċemplu
fuq: 2395 2000.

FORMOLA TA’
APPLIKAZZJONI
Skema Trust You
ISEM L-APPLIKANT:
NUMRU TAL-KARTA TAL-IDENTITÀ
INDIRIZZ
RESIDENZJALI:

POŻIZZJONI
TELEFOWN

MOWBAJL

IMEJL

NUMRU TAL-VAT

TIP TA’ NEGOZJU
/SERVIZZ/AKTAR
INDIRIZZ
Dikjarazzjoni tal-Kontenut:
Jiena niddikjara li d-dettalji pprovduti f’din l-applikazzjoni huma vera u korretti skont l-għarfien u t-twemmin tiegħi u
għandi ninforma lill-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur b’kull bidla fiha
immedjatament. F’każ li xi informazzjoni li hawn f’din l-applikazzjoni tinstab li hi falza, mhux vera jew qarrieqa, jiena konxju li
nista’ ninżamm responsabbli għaliha.
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data:
L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (“il-Kontrollur”) tipproċessa d-data personali
tiegħek skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza
tad-Data (Kapitlu 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) u Regolamenti oħra relevanti. Il-Kontrollur jipproċessa d-data personali tiegħek
għal skop ta’ liċenzjar, għal għanijiet amministrattivi kif ukoll biex ikun konformi mal-obbligi skont il-liġi. Għal iżjed
informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, tista’ taqra l-polza tal-privatezza tal-Kontrollur fuq il-websajt.
Jiena nagħti l-kunsens tiegħi biex l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur tiġbor u
tipproċessa l-informazzjoni personali tiegħi mitluba f’din l-applikazzjoni.

FIRMA

DATA

Jekk jogħġbok ibgħat l-applikazzjoni tiegħek lill-:
Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur,
Mizzi House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda ĦMR 9010, Malta.

