
POLITIKA SPOLOČNOSTI DETOX®
ENVIRONMENTAL SERVICE

DETOX s.r.o. je poskytovatet kompleXných environmentálnych služieb pre široké škálu podnikov róznych priemyselných odvetvĺ. Služby zahřňajú celý rad činnostĺ
medzi ktoré patrĺ: zber a preprava odpadov, úprava a recyklácia odpadov, vývoj a výroba regenerovaných produktov, špeciálne priemyselné a Čistiace služby, geologické
práce a odstrahovanie environmentálnych zátažĺ, vývoz a dovoz odpadov, čistenie cisterien, environmentálne poradenstvo a manažment odpadového hospodárstva.
Našou víziou je poskytovat profesionálne zákaznicke služby, byt atraktívnym zamestnávateľom a prispievat k vyššiemu štandardu života v komunitách, kde prevádz
kujeme naše aktivity. V duchu tejto vízie sa zavázujeme dodržiavat kvalitu našich poskytovaných služieb, aktívne vplývat na minimalizáciu negatívnych environmen
tálnych vplyvov na životné prostredie a neustále zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému a požiadaviek ISO 9001, procesov, požiadaviek zákaznika, kvality
produktov a služieb, ISO 14001 a prevencie pred znečlstovanĺm životného prostredia, ako aj požiadaviek ISO 45001 v oblasti proti úrazovej prevencie zlepšovania
pracovných podrnienok a pracovného prostredia v zameraní na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie požiadaviek hodnotenia SQAS (Safety
8Quality Assessment System) špecifickej činnosti čistenia cisterien (Tank Cleaning) nasledovne:

POLITIKA KVALITY

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

POLITIKA BOZP

Všetci v společnosti DETOX s.ro. sa uvedenými princí)Jmi riadime
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• Našimi zákaznikmi chceme byt vnĺmanĺ ako spoiählivý partne ktorý systémovo vyrieši problém a prekročĺ ich očakávania.

• O kvalite ba nehovoríme, ale na nej spoločne aktĺvne pracujeme v prostredí vzájomnej dóvery a úcty.

• Environmentálne služby v oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme v kontexte zodpovedajúcich špecifických požiadaviek zákazníkov a legislativy.

Všetci sa pravidelne zdokonalujeme v odborných, obchodných a komunikačných znalostiach a schopnostiach.

. Úspešne rozvĺjame infraštruktúru a informačně technológie využívame k dosiahnutiu zákaznĺkom požadovanej kvality v čo najkratšom čase.

. Od svojho vzniku sa aktívne podierame na ochrane životného prostredia a dodržiavame závázky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatĺvy.
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i. Pravidelne určujeme a prehodnocujeme dlhodobé a krátkodobé ciele spoločnosti v zmysle požiadaviek systému environmentálneho manažérstva.
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• V starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme princĺp zavádzania ošetrenia rizika s cieľom minimalizácie prípadných nepriaznivých vplyvov pri m

s odpadmi a znečisfujúcimi látkami, riadenia prĺrodných zdrojov a predchádzania vzniku odpadov.

• Uprednostňujeme spösoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnocovaniu úpravou a recykláciou na úkor zneškodňovania odpadov.

• Zavádzame nové technológie na spracovanie odpadov spÍňajúce požiadavky najprogresívnejšĺch technológií s minimálnymi požiadavkami

na spotrebu energie, vody, materiálov a vznik emisiĺ skleníkových plynov.

• O našich cielóch a aktivitách pri riešení starostlivosti o ochranu životného prostredia pravidelne informujeme orgány štátnej správy, samosprávy a širokej verejnosti.

• Prispievame k lepšej kvalite životného prostredia neustálym zlepšovaním služieb v oblasti zberu a prepravy odpadov, ako aj environmentálnym

poradenstvom v odpadovom hospodárstve.
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Vážime si jeden druhého a preto eliminujeme nebezpečenstvá a znižujeme riziká BOZl vytvárame také pracovně podmienky s maximálnou ochrL..Ju zamestnancov

poskytovaním OOP ktoré nebudú prĺčinou nehód, haváriĺ, úrazov a chorób z povolania pravidelným sledovanĺm a monitorovanĺm pracovného prostredia.

e angažovanost, komunikácii, konzultáciu a spoluúčast všetkých pracovníkov a zástupcov zamestnancov za BOZP společností vrátane odbornej

i a vzdelávania v procese sústavného zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. L

‘Zvyšovať a trvalo zdokonaľovat úroveň hadenia systému bezpečnost ochrany zdravia p práci na všetkých stupňoch riadenia v súlade se zákonnými požiadavkam
•

Dodržiavame závázky vyplývajúce Z plnenia ‘h “ ek a ďalšĺch požiadaviek v oblasti BOZ PZS, Qp LL LI

• Politiku MS pravidelne konzUi zástupcami zamestnancov za

požiadavky BOZP a rámec na stanovenie cieliv SM OZP sú stanovené v Koncepcii politiky BOZP a di
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