
Panaszkezelési politika
Az X-beauty Education Academy elkötelezett amellett, hogy a lehető 
legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinknek.

Elismert tény, hogy esetenként ügyfeleink nem biztos, hogy teljesen pozitívan viszonyulnak szolgáltatásunkhoz, és 

az X-beauty számára fontos, hogy az ilyen aggályokat pozitívan fogadják, alaposan kivizsgálják és ennek megfele-

lően kezeljék; ennek eredményei szükségessé tehetik munkamódszereink és eljárásaink módosítását, hogy jobban 

megfeleljünk ügyfeleink igényeinek.

Panaszkezelés folyamata

Panasz kézhezvétele után

A panasztevőt 5 munkanapon belül tájékkoztatni kell a 
kivizsgálás eredményéről és a megtett intézkedésekről. 

Ennek megfelelően frissíteni kell az 1. panaszlapot

Amennyiben a minőségbiztosítási ellenőr 
elérhető, forduljon hozzá.

A minőségbiztosítási ellenőr megszerzi az 
összes szükséges információt - az 1. panaszlap 

kitöltése szükséges

A minőségbiztosítási ellenőr megvizsgálja a 
rendelkezésre álló bizonyítékokat 

Döntés arról, ki kezeli és vizsgálja a panaszt. 
Az 1. panaszlap továbbítása a vezetőnek, 

a nyomozás céljából

A panaszt kivizsgáló menedzser tájékoztat-
ja a minőségbiztosítási ellenőrt a megtett 

lépésekről, amennyiben nem a minőségbiz-
tosítási ellenőr foglalkozik a kivizsgálással

Amennyiben a panaszt a személyzet másik 
vette fel:

Az alkalmazott minden szükséges információt 
megszerez és kitölti az 1. panaszlapot

Döntés arról, ki kezeli és vizsgálja a panaszt. 
Az 1. panaszlap továbbítása a vezetőnek, 

a nyomozás céljából

Az 1. panaszlap továbbítása a 
minőségbiztosítási ellenőr részére

A panaszt kivizsgáló menedzser tájékoztat-
ja a minőségbiztosítási ellenőrt a megtett 

lépésekről, amennyiben nem a minőségbiz-
tosítási ellenőr foglalkozik a kivizsgálással



A minőségbiztosítási ellenőr megvizsgált minden lehetséges 
eljárást vagy tréninget, amennyiben szükséges, a közvetlen 

vezető bevonásával. 1 panaszlap frissítése és központi tárolása 
szükséges

A minőségbiztosítási ellenőr havi rendszerességgel meetinget 
hív össze az esetleges panaszokról és intézkedésekről

Amennyiben a panaszos továbbra is elégedetlen, panaszát közvetlenül az illetékes békéltető testülethez 
nyújhatja be.
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