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Výkonný riaditeľ IBG Slovensko , s.r.o. vyhlasuje politiku IMS
•

Dodržiavaním požadovanej kvality výrobkov a poskytovaním neustále sa zlepšujúcich

služieb sa stať v očiach našich zákazníkov vzorovým dodávateľom na trhu
dodávateľov trakčných batérií a nabíjačiek.

•

Zabezpečením

primeraných

pracovných

podmienok,

vytvorením

priaznivého

dodržiavaní

legislatívnych

pracovného prostredia a dodržiavaním legislatívnych predpisov prispievať k lojalite

zamestnancov.

•

Zodpovedným

vedením

spoločnosti

pri

predpisov

a systému manažérstva kvality zhodnocovať investované prostriedkov majiteľov
v podobe rozvoja dlhodobo konkurencieschopnej spoločnosti.

•
•

Byť pre dodávateľov korektným partnerom v rámci podmienok voľnej súťaže.

Organizačným zabezpečením a dodržiavaním environmentálnych predpisov byť

ohľaduplní voči okolitému prostrediu.

•

Zabezpečiť kontinuitu podnikateľskej činnosti spoločnosti, minimalizovať prípadné
škody

predchádzaním

bezpečnostným

udalostiam

a

deklarovať

zákazníkom,

obchodným partnerom, zamestnancom a verejnosti schopnosť chrániť dáta,

informácie a majetok vlastný i zverený v súlade s právnymi a zmluvnými

požiadavkami.

Záväzok vrcholového vedenia spoločnosti:
Vrcholové vedenie IBG s.r.o. venuje zlepšovaniu efektivity riadenia, prostredníctvom trvalého

zlepšovania aplikovaných systémov - manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci (ďalej len BOZP) a životného prostredia, dlhodobo vysokú pozornosť.

Zaväzuje sa vytvárať potrebné organizačné podmienky pre zlepšovanie efektivity riadenia
prostredníctvom

trvalého

zlepšovania

aplikovaných

systémov

environmentálneho

manažérstva a manažérstva BOZP. Základným nástrojom trvalého zlepšovania je táto politika

zameraná nielen na vlastnú činnosť a zamestnancov, ale aj na dodávateľov a ďalšie subjekty
podieľajúce sa na aktivitách spoločnosti.

Pre splnenie svojich záväzkov vrcholové vedenie:
•

uplatňuje a napĺňa požiadavky právnych predpisov a iných požiadaviek v oblastiach
riadenia kvality, životného prostredia a BOZP,

•

monitoruje a zlepšuje Environmentálne profil, uplatňuje prevenciu znečisťovania, využíva
informácie o významných environmentálnych aspektoch a ich dopadoch,

•
•

podporuje zapojenie zamestnancov a ich zástupcov pri rozvoji systému riadenia BOZP,

priebežne identifikuje, riadi a hodnotí nebezpečenstvá a hodnotí riziká BOZP, vydáva
opatrenia na prevenciu úrazov a poškodenia zdravia a zlepšuje výkonnosť BOZP,

•

zlepšuje interné i externé komunikáciu so zainteresovanými stranami, predovšetkým so
správnymi orgánmi k problematike ochrany životného prostredia a BOZP,

•

upevňuje a trvalo motivuje povedomie zamestnancov o významnosti plnenia všetkých

povinností v oblastiach ochrany životného prostredia a BOZP.

•

V súlade s so záväzkami informačnej bezpečnosti deklaruje, že:
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Sú naplnené všetky požiadavky relevantných právnych predpisov, ktoré sú na
spoločnosť v oblasti bezpečnosti informácií stanovené.

•

Informácie sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek pre určených pracovníkov a
subjekty.

•
•

Informácie sú vždy správne a pravdivé.

Informácie sú sprístupnené len tomu, kto ich potrebuje pre účel výkonu
povolania.

•
•

Zamestnanci sú trvale vzdelávaní v oblasti bezpečnosti informácií.

Porušenie pravidiel bezpečnosti informácií je považované za hrubé porušenie v
súlade so zákonníkom práce.

•

Prijímané bezpečnostné opatrenia sú priamo úmerná miere rizika a miere
akceptovateľnosti, stanovené vedením spoločnosti.

•

Vedenie spoločnosti bude zvyšovať účinnosť systému manažérstva bezpečnosti
informácií.

V Bratislave 30.4.2018

Ing. Attila Danko

výkonný riaditeľ
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