In support of YOUR effectiveness, efficiency and excellence...

Politika
certifikačního orgánu 3EC International, s.r.o.
Politika společnosti 3EC International, s.r.o. v České republice zahrnuje tyto cíle
společnosti:







rozvíjet a udržovat certifikační služby v oblasti certifikace manažerských
systémů a výrobků v souladu s požadavky zákazníků a rozhodnutí
managementu o možném uplatnění nových certifikačních služeb;
dbát na to, aby jméno 3EC International, s.r.o. bylo spojováno vždy
s nezpochybnitelnou důvěryhodností;
prioritní zaměření společnosti je trh České republiky v oblasti certifikace
manažerských systémů a výrobků;
rozvíjet možné uplatnění certifikačních služeb i u možných klientů mimo
území ČR, tam, kde z uplatnění certifikačních služeb nehrozí rizika
zpochybnění důvěryhodnosti 3EC International, s.r.o.;
získat si trvalou důvěru a věrnost zákazníků a zaměstnanců kvalitou svých
služeb a zázemím certifikačního orgánu;
spolupracovat a vzájemně si předávat znalosti a zkušenosti v oblasti
poskytovaných certifikačních služeb s certifikačním orgánem 3EC
International a.s. který je držitelem akreditace.

Závazek nestrannosti
Společnost 3EC International, s.r.o. tímto veřejně prohlašuje, že vnímá svou
odpovědnost za nestrannost svých činností při posuzování shody. Možné vlivy
komerční, finanční nebo jiné jsou přitom rozhodování považovány za nepřípustné.
Společnost 3EC International, s.r.o. vědoma si závazku nestrannosti pro-aktivně
řídí jakékoliv ohrožení nestrannosti skutečné, nebo vnímané a možné střety zájmů,
které by mohly mít vliv na objektivitu činnosti certifikace systému managementu.
Za tímto účelem identifikuje a dokumentuje možné potenciální hrozby pro
nestrannost. Ty analyzuje s cílem určit rizika potenciálních a skutečných střetů
zájmů, jež vyplývají z poskytování služeb certifikace. Rizika jsou řízena tak, aby
identifikované hrozby byly odstraněny a případně zbytková rizika byla
akceptovatelná.

Politika kvality
Společnost 3EC International, s.r.o usiluje o získání čelní pozice na trhu v oblasti
akreditované certifikace systémů managementů a výrobků. Je subjektem, který
chce zúročit dlouholeté působení svých pracovníků v oboru. Pro to jsou stanoveny
tyto hlavní zásady:



jednotný přístup a otevřená komunikace ke všem klientům bez rozdílu
velikosti a zaměření;
poskytování certifikátů, které jsou uznávané a přijímané jako symbol
důvěryhodnosti organizace, založené na kompetentnosti všech pracovníků
na různých stupních řízení;
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Pro naplnění těchto záměrů jsou stanoveny následující dílčí cíle:



rozšiřovat rozsah akreditovaných certifikačních služeb všude tam, kde to
podpoří naši službu klientům;
neustále zlepšovat kvalitu činností 3EC International, s.r.o., založenou na
systematickém a trvalém získávání informací od všech zúčastněných stran.

Environmentální politika a politika BOZP
Společnost 3EC International, s.r.o si plně uvědomuje současné potíže světa, které
souvisejí s konečností některých přírodních zdrojů naší Země. Zaměstnanci a auditoři
společnosti 3EC International, s.r.o. budou při provozování všech činností naší
společnosti vždy brát v úvahu otázky a problémy související se životním prostředím
a zachovávat si k nim pozitivní postoj.

Naše certifikační společnost, stejně tak jako její auditoři a zaměstnanci, budou
dodržovat tuto přijatou politiku tak, aby se:





dodržovaly právní a jiné požadavky týkající se činností 3EC International,
s.r.o. z oblasti ŽP a BOZP;
dodržovaly zásady prevence znečišťování ŽP, což představuje zejména
minimalizovat produkci odpadů a předcházet vzniku NO, konkrétně:
 automobilová doprava - využívat zodpovědně tak, aby tam, kde je to
vhodné se využívalo přednostně prostředků veřejné dopravy, preferují
se naftové služební vozy,
 využívat především elektronickou formu komunikace,
 používat zejména materiály odvozeny z přírodních zdrojů;
dodržovat zásady prevence bezpečnosti práce, konkrétně:
 každý auditor bude dbát o svou bezpečnost při práci a rozumnou
ochranu svého zdraví, stejně tak jako o bezpečnost a zdraví jiných
osob, které mohou být ovlivněny jeho činností,
 každý auditor pracující mimo své oficiální pracoviště si je plně vědom
vlastní bezpečnosti práce a seznámí se s požadavky na bezpečnost
práce v místě, kde působí, přitom respektuje požadavky u klienta a
plně dodržuje příslušná nařízení auditované organizace.

Rovnost a otázka diskriminace
Společnost 3EC International, s.r.o. se hlásí k zásadě rovnosti v každé oblasti své
činnosti. Vynakládá veškeré úsilí k prevenci diskriminujícího nebo nerovného
zacházení, a to vůči svým zaměstnancům, dodavatelům nebo uživatelům jejich služeb
bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské přesvědčení, věk, sexuální
orientaci nebo handicap.
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