BC Baltic Control Certification
Caring about quality

4. juli 2019

GLOBALG.A.P. Nyhedsbrev
fra Baltic Control® Certification
Kære læser.
Så er sommeren begyndt – med bulder og brag endda. Det ser heldigvis ud til, at den bliver vådere
end sidste sommer.
Her hos Baltic Control® Certification har vi som altid travlt, men vi synes alligevel, at I skal have lidt
nyheder om GLOBALG.A.P. sammen med en lille sommerferie hilsen fra os.

INDHOLD:
· Kurser

Opdateringskursus for F&V, F&O, PPM og CC.

· Opdatering fra NTWG-møde

Nu er vi kommet godt i gang med samarbejdet i den nationale tekniske arbejdsgruppe for GLOBALG.A.P. i Danmark.

· Muligheder for promovering

Promovering gennem GLOBALG.A.P.’s fotokampagne og lignende.

· Nye certificeringsbestemmelser

Version 5.2 har afstedkommet nye bestemmelser.

· Livestock samt Chain of Custody

Grundet efterspørgsel udvider vi vores såkaldte Scope.

· Forslag til emner og aktiviteter
Forbedring af informationsindsatsen.

· Privacy Notice

Persondatalovgivning og GDPR.

· Ny QMS auditor?

Vi overvejer at udvide QMS teamet.
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Kurser
Opdateringskursus for F&V, F&O, PPM og CC.
Der sker løbende nyt på GLOBALG.A.P. området og Baltic
Academy afholder derfor et opdateringskursus, hvor du vil
blive opdateret på de seneste ændringer indenfor følgende
emner:
✓✓ Ændringer fra version 5.1 til version 5.2
✓✓ O
 pstramning af punkterne indenfor krav
til underleverandører, brug af vand, test af
tilbagekaldelsesprocedure og massebalance
Kurset bliver afholdt i august i Jylland og i november
på Sjælland. Du har derfor mulighed for at vælge det
tidspunkt eller sted, der passer dig og din produktion
bedst:

eller
Dato:
20. november 2019 (kl. 9:30 indtil ca. kl. 15:30)
Sted:
Baltic Academy, Kulsviervej 150, 2800 Kongens Lyngby
Sidste frist for tilmelding:
5. november 2019
Tilmelding:
skal ske på mail dpe@balticcontrol.com
Pris:
kr. 2.500,- eksklusiv moms pr. deltager

Dato:
22. august 2019 (kl. 9:30 indtil ca. kl. 15:30)
Sted:
Nørlund Gods, Conradsminde 30, 9610 Nørager

Hold jer opdateret om fremtidige kurser samt programmer
på vores hjemmeside.

Sidste frist for tilmelding:
7. august 2019

Opdatering fra NTWG-møde
Nu er vi kommet godt i gang med samarbejdet i den
nationale tekniske arbejdsgruppe for GLOBALG.A.P. i
Danmark. I øjeblikket er det primært frugt- og grønt avlere,
der er repræsenteret i arbejdsgruppen, men den er åben
for alle med interesse i GLOBALG.A.P. i Danmark – kunder
hos Baltic Control® Certification såvel som alle andre.
Kontakt os derfor endelig, hvis du har lyst til at høre mere
om gruppen eller komme med til et møde.

Vi har lige sendt et forslag på en oversættelse af den
nye version af tjeklisten for F&V til godkendelse hos
GLOBALG.A.P. og håber derfor på, at det snart bliver
offentliggjort, så der ikke bliver længere tid med den nye
tjekliste kun på engelsk.
Hvis der er nogen, som har lyst til at bidrage til at få lavet en
dansk oversættelse af F&O-delen af tjeklisten, så kontakt os.

Muligheder for promovering gennem GLOBALG.A.P.’s fotokampagne
og lignende
GLOBALG.A.P. laver ind imellem nogle kampagner, hvor
man som producent har mulighed for at blive promoveret
gennem deres aktiviteter. F.eks. har de lige nu en
fotokampagne, hvor man frem til den 30. september kan
indsende fotos. De bedste billeder bliver trykt på en stor

årskalender, som bliver delt ud og derudover kommer
billederne muligvis også ud på de sociale medier.
Hvis I er interesseret i disse muligheder for ”gratis reklame”,
så giv os besked – så videresender vi informationerne til jer.
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Nye certificeringsbestemmelser pga. den nye version 5.2
I forbindelse med skiftet fra version 5.1 til version 5.2 har vi
lavet en lille ændring i vores certificeringsbestemmelser, så
de refererer til den nye version. Derfor vedhæfter vi til dette
nyhedsbrev de nye certificeringsbestemmelser – disse

bestemmelser træder i kraft den 1. august og vil herefter
være de gældende certificeringsbestemmelser for både
eksisterende og nye kunder.

Vi udvider med Livestock samt Chain of Custody
For at imødekomme efterspørgslen er vi gået i gang med
at udvide vores såkaldte Scope indenfor GLOBALG.A.P.
så vi fremover også vil kunne certificere producenter af
animalske produkter samt aftagere af GLOBALG.A.P.certificerede produkter.

Vi håber meget at kunne tilbyde disse typer af certificering
inden året er omme, så hvis du kender nogen, som
overvejer at få deres husdyr certificeret, eller nogen som
er trætte af udenlandske auditorer, så foreslå dem endelig
at kontakte os.

Forslag til emner og aktiviteter er altid velkomne
Vi arbejder løbende på at forbedre vores informations
indsats, så I modtager den nødvendige og relevante
information i den rette form. Har du derfor nogen idéer til

emner, vi kunne dække i nyhedsbrevet, kurser vi kunne
afholde eller helt andre aktiviteter, så giv os endelig besked.

Privacy Notice
I disse tider med persondatalovgivning og GDPR skal vi
selvfølgelig også oplyse jer om, hvordan jeres personlige
data bliver opbevaret og håndteret. I denne omgang er det
GLOBALG.A.P. som vil give jer disse oplysninger. Derfor er
teksten på engelsk – den kan hentes her.

Hvis I har nogle spørgsmål i denne anledning så ring eller
skriv endelig!

Ny QMS auditor?
Vi overvejer i øjeblikket at ansætte endnu en QMS auditor
(til option 2-audits). Så har du erfaring med kvalitets

ledelsessystemer og GLOBALG.A.P., så kontakt os gerne
for at høre nærmere.

Vi ønsker jer alle en skøn sommer!
De bedste hilsner fra
GLOBALG.A.P.-teamet hos Baltic Control® Certification
Dorte K. Rhode Nissen, Lisbeth Dahlmann-Hansen, Danielle Kjerulff Funk Petersen,
Morten Sejersen, Niels Dalgaard, Søren Vester og Keld Herstad.
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Kgs. Lyngby
Kulsviervej 150
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 39 39 01 35
cert@balticcontrol.com
www.bccertification.dk

