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POLITIKA ISM
EUROPRINT představuje novou dimenzi procesního a technologického řešení v oblasti polygrafie. Tato
dimenze poskytuje a zajišťuje taková řešení, která garantují nejlepší poměr na trhu mezi kvalitou a nabízenou
cenou.
ISM (integrovaný systém managementu) zahrnuje QMS - systém managementu kvality, EMS - systém
environmentálního managementu, OHSAS - management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ISMS management bezpečnosti informaci, ISO 12647-2 Řízení a kontrolu výroby barevných výtažků, nátisku a tisku a
FSC. Ve všech svých činnostech, souvisejících službách a při používání a výrobě produktů dbá organizace
důsledně na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost informací. Vedení
organizace se zavazuje:
•

•

•
•

vybudovat na stávajících základech efektivně fungující firmu s operativní reakcí na požadavky trhu a
zejména maximálně uspokojit zákazníky z hlediska kvality, termínů a kapacit. Prostředkem je
implementace moderních řídících metod do všech částí vnitropodnikového řízení, EUROPRINT
výrobního systému, efektivní řízení kvality produkce a procesů a stabilizace lidských zdrojů.
jít cestou ochrany životního prostředí a přihlásit se k zodpovědnosti za ni. Dodržování požadavků
právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považujeme za základ pro kontinuální
proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí. Společnost EUROPRINT se zavazuje
k jejich plnění, jako i k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci
znečišťování.
dodržovat požadavky právních předpisů, regulatorní požadavky, smluvní bezpečnostní požadavky
klientů a jiné požadavky. Zavazujeme se k prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví.
vnímat ochranu informací svých zákazníků i informací vlastních jako ucelenou a řízenou soustavu
vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. Prioritní je zejména
ochrana osobních a firemních dat klientů. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a
důvěrnosti dat.
K tomu:

•

•
•
•
•
•

•
•

budeme trvale prosazovat environmentální kritéria do všech ekonomických aktivit včetně jejich
soustavného monitorování a hodnocení tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší
podnikatelské činnosti na životní prostředí
zavedením systémových opatření vytvoříme podmínky pro minimalizaci budoucích zátěží životního
prostředí
v maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby
elektrické energie
budeme zjišťovat potřebu zdrojů k realizaci této Politiky a poskytovat tyto zdroje v optimálním
objemu pro zajištění jejího naplnění
budeme plnit platná ustanovení všech obecně závazných právních předpisů a jiných závazků
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci
zahrneme problematiku pracovní úrazovosti jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem
dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci
před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných mimořádných událostí
zvýšíme úroveň zabezpečení chráněných dat a snížíme míru rizika vyplývající z analýzy rizik
přihlašujeme se k celosvětovému programu FSC v řetězci ekologické těžby dřeva.

Politiku integrovaného systému managementu budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo
jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se
s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u
dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme
vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a
zákazníkům.
V Praze dne 12.11. 2012
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