POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
„CDM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawowym celem CDM jest zapewnienie pełnego zadowolenia i sukcesu rynkowego naszych Klientów,
poprzez dostarczanie im produktów bezpiecznych i dostosowanych do obowiązujących wymagań formalnoprawnych.
W naszej działalności koncentrujemy się na realizacji potrzeb i wymagań Klientów, poprzez ciągłą poprawę
jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów, usług jak i kontaktów handlowych, nawiązywanych między
CDM, a jej kontrahentami.
Zespół CDM jest ukierunkowany na bieżącą kontrolę bezpieczeństwa i jakości produktów i usług, ze
szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i eliminacji zagrożeń na każdym etapie.
Cel ten realizujemy poprzez:
utrzymywanie standardu BRC/IoP, w tym systemu HACCP oraz przestrzeganie wymagań normy ISO
9001:2015 dla przemysłu opakowań giętkich wraz z przestrzeganiem wymagań w zakresie legalności
produktów i usług




spełnianie i aktualizowanie wymagań formalno-prawnych



nawiązywanie i doskonalenie ścisłej współpracy z Dostawcami oraz nadzór nad ich materiałami i usługami

systematyczne motywowanie personelu, rozwijanie jego kwalifikacji i doświadczenia oraz prowadzenie
szkoleń


komunikowanie, uświadamianie polityki oraz celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania
i dla wszystkich funkcji


planowanie i działanie w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji produktów oraz usług
i zapobieganie jakimkolwiek niedoskonałościom




działalność w oparciu o strategię risk based thinking

W fazie produkcji, magazynowania, transportu stosujemy dobre praktyki higieniczne (GHP) oraz dobre
praktyki produkcyjne (GMP) dla osiągania celów wynikających z założeń systemu HACCP, zgodnego z
CODEX ALIMENTARIUS.
System HACCP obejmuje produkcję opakowań i folii opakowaniowych, nadruków fleksograficznych,
laminatów, obróbkę laserową, dystrybucję oraz konfekcjonowanie, mikroperforację, makroperforację
i składanie folii dla przemysłu opakowań giętkich.
Odpowiedzialność za jakość oraz bezpieczeństwo produktów i usług ponoszą wszyscy pracownicy poprzez
właściwy podział zadań, obowiązków oraz uprawnień.
Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie niniejszej polityki oraz przyjmuje
zobowiązanie do tworzenia warunków oraz wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy
pracownicy mogli się w pełni zaangażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również
zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i doskonalenie ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM.
Decyzja dotycząca zmian niniejszej polityki została podjęta przez Prezesa i zakomunikowana wszystkim
pracownikom CDM.
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