POLITIKA IMS
Organizace FADOMA DATA spol. s r.o. v rámci svého rozvoje definuje strategické
cíle v oblasti - nákup, prodej a servis kancelářské, výpočetní techniky a
kopírovací techniky - vysokou kvalitou služby, ochranou životního prostředí a
systémem řízení bezpečnosti práce realizovat své činnosti v daném okruhu
zákazníků
Strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS.

POLITIKA
INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Organizace FADOMA DATA spol. s r.o. vycházeje ze strategických cílů má tyto
záměry
v oblasti kvality
- přizpůsobovat sortiment nabízeného zboží - nákup, prodej a servis kancelářské,
výpočetní techniky a kopírovací technika - požadavkům trhu se zaměřením na
koncové zákazníky při současném rozšiřování sortiment nabízeného zboží,
zvyšování požadavků na kvalitu a užitné vlastnosti nabízeného zboží a zlepšování,
rozšiřování a zkvalitňování služeb spojené s prodejem zboží zákazníkům
- zkvalitňovat a rozšiřovat prvky infrastruktury včetně SW vybavení
- zvyšovat úroveň způsobilosti pracovníků, vytvářet optimální pracovní podmínky při
současném dodržování pravidel ochrany životního prostředí a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,
v oblasti ochrany životního prostředí – environment (EMS)
- plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k životnímu prostředí
- identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech
- plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí
- do ochrany životního prostředí zapojit všechny zaměstnance a zajistit
efektivnost realizovaných školení
- rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního
prostředí.
Zdokonalovat a rozvíjet způsob řízení organizace uplatňováním principů
mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 14001 (plnění požadavků zákazníka,
ochrana životního prostředí, plnění požadavků BOZP, neustálé zlepšování
organizace apod.) v celé organizaci a ve všech jejích činnostech.
Organizace přijala tuto politiku IMS a vycházeje z ní stanovuje vedení organizace
cíle kvality, environmentu, BOZP a průběžně vytváří dostatek zdrojů pro naplňování
stanovených záměrů a cílů.

V Olomouci , dne 12.06.2010
Vypracoval: Ing. Ivo Škola
Přezkoumal a schválil: Ing. Ivo Škola
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