TELEKOMUNIKAČNÍ
SÍTĚ

Politika systému
managementu

SLABOPROUDÉ
INSTALACE

SILNOPROUDÉ
INSTALACE

OBNOVITELNÉ
ZDROJE

AUTOMATIZACE
BUDOV

dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001,
ISO 45001, ČSN 01 0391

6. vydání ze dne 2. 3. 2022

Společnost SUP-TECHNIK a.s. byla založena v roce 1996 a specializuje se na:
• projekce, montáž a servis v oboru silnoproudých a slaboproudých instalací
• návrh a montáž obnovitelných zdrojů energie
• projekce, montáž, údržba, servis, inženýrská a obstaravatelská činnost v oboru telekomunikačních zařízení
• výkopové práce
• kompletní provádění staveb včetně projektové a inženýrské činnosti
• dodávka a montáž rozváděčů

KVALITA - ISO 9001
Řízení a zajišťování kvality všech činností je jeden z hlavních nástrojů pro naplnění strategie společnosti. Zajistit
vysokou kvalitu je základním cílem u všech vykonávaných činností a spokojenost zákazníka je prvořadým kritériem
pro hodnocení výsledné vnímané kvality produktu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ISO 14001
Ve vztahu k životnímu prostředí deklarujeme snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí. Tato
snaha je jednou z priorit řízení společnosti a je základem pro stanovení principů této politiky. Zavazujeme se, že
budeme dodržovat platná ustanovení všech právních požadavků, a také norem souvisejících se systémem ochrany
životního prostředí. Dále se zavazujeme zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracujeme na řešení otázek
ochrany životního prostředí. Při plnění pracovních úkolů postupujeme tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

BEZPEČNOST PRÁCE - ISO 45001
Cílem naší společnosti je výcvik a trvalá osvěta zaměstnanců, pravidelná kontrolní a preventivní činnost, předcházení havarijních stavů; soustavná identifikace rizik bezpečnosti práce, jejich řešení a postupná eliminace; předcházení zraněním, nemocem z povolání a poškození zdraví; zohledňování požadavků na zvyšování bezpečnosti
a ochrany před poškozením zdraví při opravách nebo modernizací infrastruktury naší společnosti.

BEZPEČNOST INFORMACÍ – ISO/IEC 27001
Cílem společnosti v oblasti informační bezpečnosti je poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni, při stanovené míře zabezpečení a dostupnosti tak, aby byla zajištěna maximální spokojenost našich zákazníků. Ve vztahu
k bezpečnosti informací ve společnosti zajišťujeme, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před
neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup a zajišťujeme správu
informací tak, aby nedocházelo k narušení integrity, důvěrnosti a dostupnosti těchto informací. Zajišťujeme shodu
se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací a vhodným opatřením eliminujeme rizika, týkající
se bezpečnosti informací.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – ČSN 01 0391
Aktivně přijímáme, uplatňujeme a rozvíjíme koncept společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem zvyšovat
kvalitu života jednotlivců, místních komunit i společnosti jako celku. Přispíváme k sociálnímu, technologickému
a ekonomickému rozvoji. Investujeme do infrastruktury, vytváříme pracovní místa a vyvíjíme produkty a služby,
které zlepšují kvalitu života. Zamezujeme jakoukoliv podobu diskriminace, užívání psychického nebo fyzického nátlaku. Podporujeme pracovníky v uplatňování jejich práv na nezávislé myšlení, konání a uspokojování jejich potřeb.
Prosazujeme u svých subdodavatelů plnění požadavku z oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek.
Jaroslav Hrubý
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