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POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jsme firma poskytující produkty v oblasti Home Care a Baby Care v regionu střední a východní Evropy.
Jako odpovědný obchodní partner využíváme systém environmentálního managementu podle normy
ČSN EN ISO 14001:2016. Cílem je chránit životní prostředí jak ve firmě a jejím okolí, tak u klientů. Přijali jsme
proto environmentální politiku s mottem:

Jsme váš spojenec pro méně námahy
a pro ochranu životního prostředí
Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

1. Odpovědný vztah k životnímu prostředí
a) Ve vztahu k naší produkci zavádíme pouze technologie s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
Dopady nových technologií hodnotíme ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.
b) Na trh a k dalšímu zpracování zavádíme pouze takové výrobky, u kterých je vyřešeno šetrné použití
ve vztahu k životnímu prostředí – při skladování, při užívání i při likvidaci.
c) Trvale hledáme možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů.
d) Řídíme množství zpracovávaných nebezpečných látek a řešíme množství a druhy odpadů i obalů.
e) Důslednou prevencí rizik a znečišťování předcházíme možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž
důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.
f)

Sledujeme svou environmentální výkonnost a trendy v jejích jednotlivých složkách.

2. Komunikace záležitostí životního prostředí
a) Sdělujme environmentální politiku všem zaměstnancům a předáváme ji vhodnou formou dalším
zainteresovaným stranám.
b) Zpracováváme podrobnou dokumentaci k záležitostem životního prostředí (EMS).
c) Řídíme a vychováváme zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí s cílem
dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali tuto environmentální politiku.
d) Vyžadujeme od smluvních partnerů respektování naší environmentální politiky. U dodavatelů to
předpokládáme a v rámci toho prosazujeme, aby se řídili stejnými nebo podobnými pravidly.
Tato Politika ochrany životního prostředí je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti ochrany
životního prostředí stanovené uvedenou normou. Vedení společnosti se zavazuje touto politikou také plně
respektovat legislativu ČR i legislativu EU přímo platnou v ČR, popř. další normy a požadavky zákazníků.
Politika ochrany životního prostředí je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci
společnosti jsou s ní opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění.
Tato Politika ochrany životního prostředí je přijímána na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska
aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu, minimálně však jedenkrát ročně při
přezkoumání systému managementu vedením.
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