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Markë e regjistruar  

Kompania e regjistruar në Zyrën e Regjistri-
mit Kombëtar të Kërkimeve të Ministrisë së 
Universitetit dhe Kërkimeve Italiane. 
Sistemi i teknologjisë i patentuar. 
Konform me Shëndetin ISO 9001 - EA 38. 

Sistemi i kompanisë sipas 

 

 
UNI EN ISO 9001 

Metoda të lidhura me autoritetet 
shëndetësore të qeverisë italiane 

me përsëritshmëri të 94%  

Kodi i Etikës së Daphne Point® 
 

 
1. Daphne Point® merr përsipër të respektojë të gjitha rregullat e sjelljes së mirë, rregullat e ven-

dit në të cilin operon dhe nuk do të krijojë konflikte të çfarëdo lloji me Daphne Lab ose kush-
do që zë vendin e tij ose që ka koncesione marke në territor ose me autoritetet ligjore të ven-
dit ku banoni, nëse nuk e ushtroni të drejtën tuaj. 

2. Daphne Point® do të respektojë të gjitha rregullat e sjelljes së mirë dhe ekuilibrin e drejtë etik 
dhe moral në respekt të plotë të klientit. Nuk do të abuzojë me asnjë dobësi të klientit në 
asnjë mënyrë, as do të përfitojë nga konsumatori për qëllime personale, egoiste ose ekonomi-
ke. 

3. Daphne Point® do të jetë në dispozicion të klientëve duke u paraqitur në një mënyrë të sjell-
shme dhe profesionale, institucioni në fjalë merr përsipër të mos përfshihet në debate që 
mund të çojnë në mosmarrëveshje më të gjera dhe do të përpiqet të jetë sa më diplomatik që 
të jetë e mundur për të shpenguar çdo diarbe të mundshme. 

4. Daphne Point® do t'i duhet t'i shpjegojë klientit vetëm atë për të cilin ai është me të vërtetë 
kompetent, pa guxuar të shkojë në fusha të dijes ose shpjegimeve për të cilat ai nuk është 
kompetent ose madje edhe në disiplina për të cilat ai nuk ka kualifikime. 

5. Daphne Point® do të jetë besnikë ndaj klientëve dhe kompanive të grupit Daphne Lab, duke 
respektuar strukturën, rregullat e brendshme, rregulloret dhe jetën normale, paqësore dhe të 
qetë të një marrëdhënie të mirë etike dhe tregtare. 

6. Daphne Point® do të respektojë punonjësit e saj, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që punoj-
në në emër të saj sa më gjerësisht të jetë e mundur. 

7. Daphne Point® do të marrë përsipër të paguajë shumën e duhur dhe, në rast të dukshme të 
gabuar nga ana e Daphne Point®, do të jetë e gatshme të kthejë shumat që u detyrohen 
klientëve, duke marrë përsipër kur është e nevojshme të gjitha përgjegjësitë për çdo sjellje jo 
korrekte. 

8. Daphne Point® do të respektojë të gjitha rregulloret e privatësisë në lidhje me klientët dhe 
sekretin e metodave të biznesit ose marrëdhëniet me grupin Daphne ndaj konkurrentëve. 

9. Daphne Point® nuk duhet të shfrytëzojë dukshmërinë e ofruar nga grupi Daphne Lab për qëlli-
met e veta personale ose të ketë përparësi më të mëdha me konkurrencën, duke shmangur 
çdo sjellje jo korrekte dhe konkurrencë të padrejtë edhe ndaj Pikave të tjera Daphne®. 

10. Daphne Point® merr përsipër t'u ilustrojë klientëve se produktet e Daphne Lab, në veçanti 
biometat, nuk janë mjekësore, shëndetësore ose recetë, përveç nëse tregohet ndryshe, dhe 
të këshillohen dhe ndiqen gjithmonë nga mjeku i tij, nëse ka ndonjë gjë edhe nga duke si-
guruar, kur ai e konsideron të përshtatshme ose është ligjërisht i detyrueshëm, me formularët 
e informuar të pëlqimit. 

 
 
 
Daphne Point ® - Daphne Lab ® - BioMetaTest ® janë marka tregtare të regjistruara. 
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