Politika
kvality, informačnej bezpečnosti, životného prostredia
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
EMM, spol. s r. o.
Spoločnosť EMM, spol. s r. o. poskytuje svojim zákazníkom produkty a služby v oblastiach:
-

- dodávanie a servis informačných systémov,
projektovanie a implementácia bezpečnostných systémov.

Vyhlásením politiky spoločnosti v oblasti kvality, životného prostredia, BOZP a informačnej
bezpečnosti sme sa rozhodli trvale udržiavať a zlepšovať manažérske systémy a v našej spoločnosti
neustále zvyšovať hodnoty ukazovateľov našich procesov a tak smerovať ku zvyšujúcej sa
spokojnosti našich zákazníkov, bezpečnosti spracúvaných údajov, ochrane životného prostredia v
našom okolí a zdravia našich zamestnancov.
Naše princípy, vyhlásenia a záväzky:
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Chceme chrániť duševné vlastníctvo spoločnosti, strategické, obchodné, ekonomické,
osobné a technologické informácie v každej forme.
Prostredníctvom stanovených cieľov a programov chceme naše činnosti a procesy
zjednotené v integrovanom manažérskom systéme neustále zlepšovať.
Do všetkých aspektov podnikateľských aktivít chceme premietať požiadavky na bezpečnosť.
Naše hmotné a nehmotné aktíva chceme chrániť pred poškodením alebo zničením, a tak
podporovať ekonomickú stabilitu spoločnosti a zvyšovať dôveru zákazníkov.
Vo vzťahu k zákazníkom chceme trvalo ponúkať produkty zodpovedajúce trendu
aktuálneho technického vývoja, zlepšovať komunikáciu a zvyšovať informovanosť o našich
produktoch. Budeme presadzovať pravidlá ochrany spolupráce, plniť zmluvné, právne a
iné požiadavky a dodržiavať dohodnuté bezpečnostné opatrenia.
V riadení bezpečnosti a v implementovaných systémoch bezpečnosti budeme uplatňovať
princíp prevencie, presadzovať technický rozvoj a kvalitu údržby, aplikovať efektívne
bezpečnostné mechanizmy.
Každý zamestnanec si bude rozširovať svoje znalosti a zvyšovať kompetentnosť na svojej
pracovnej pozícii, významne však v oblasti počítačových a bezpečnostných systémov.
Zaväzujeme sa zvyšovať bezpečnostné povedomie a odbornú pripravenosť zamestnancov
a pri všetkých činnostiach presadzovať dodržiavanie bezpečnostných zásad a zásad
prevencie znečisťovania životného prostredia.
Budeme ovplyvňovať a vychovávať zamestnancov a iné osoby pracujúce na pracoviskách
spoločnosti tak, aby dbali o svoju vlastnú bezpečnosť, o svoje zdravie a ochranu životného
prostredia.
Zaväzujeme sa podporovať kontinuitu obchodných činností a poskytovaných služieb
eliminovaním vzniku pracovných úrazov, poškodenia zdravia našich zamestnancov,
havarijných stavov a bezpečnostných incidentov.

V Bratislave, 5.10.2016
Jozef Chebeň
konateľ spoločnosti

