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Политика по околна среда на "Датекс" ООД
Целта на тази политика е да опише методите и практиките, използвани от
"Датекс" ООД в изпълнение на нейната политика за опазване на околната среда.
Въпросите по опазване на околната среда винаги се вземат под внимание при
провеждане дейностите на фирмата, свързани с проектиране и разработване,
производство, външна и вътрешна търговия (закупуване, продажби, логистика, техническа
поддръжка и сервиз) на касови апарати, везни, принтери, таксиметрови апарати, POS
системи, GPS/GPRS и платежни терминали, платки, уреди и необходимия към тях фърмуер
и софтуер, както и ГИС услуги.

"Датекс" ООД съзнава нарастващата загриженост за околната среда и се
ангажира да наложи тази политика, отнасяща се до всички служители и дейности на
фирмата.
В изпълнение на горното, Ръководството на "Датекс" ООД и нейните
служители се ангажират с:
• определяне на контекста на организацията и всички външни и вътрешни
въпроси, касаещи управлението на околната среда, както и промените в тях;
• определяне рисковете и възможностите за процесите по околна среда,
собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на
рисковете и възможностите, както и нивото на приемлив риск и планиране
на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;
• постоянно подобряване на системата за управление по околна среда и
повишаване на резултатността спрямо околната среда;
• опазването на околната среда, включително предотвратяване на
замърсяване, изразено в:
− свеждане до минимум на консумацията на електричество
посредством отговорно ползване на електроенергия и закупуване на
енергоспестяващи уреди;
− предаване за рециклиране на образуваните отпадъци, като хартия,
картон, стреч фолио, тонер касети, гуми, пластмаса, масла,
електроника, батерии, метал и др.;
− използване на екологични продукти, където това е възможно;
− извършване на редовна техническа поддръжка на автопарка, с цел
намаляване замърсяването на околната среда и увеличаване на
безопасността;
− използване на моторни превозни средства с катализатори и/или
„Чисто” гориво, там където това е възможно;
− използване на непитейна вода за напояване на тревните площи на
фирмата, където това е възможно;
• Познаване, следене на промените и спазване на всички екологични
законови разпоредби и др. изисквания, приети от Фирмата;
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• При избора на доставчици се взима предвид тяхната политика за
опазване на околната среда и до колко тя отговаря на нашите стандарти.

"Датекс" ООД постоянно търси начини за усъвършенстване на своята работа и
това в еднаква степен се отнася и до нашата отговорност към околната среда. Водени
от тази мисъл, ние насърчаваме нашите служители да бъдат активни в преоценката на
методите, които използват за изпълнение на своите задачи, както и да отправят
предложения за възможни подобрения свързани с опазването на околната среда по
установения ред до своите ръководители (Ръководител Отдел, Мениджър и т.н.).
Като Управител на "ДАТЕКС" ООД,

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за постоянно подобряване на пригодността,
адекватността и ефикасността на системата за управление на околната среда и за
изпълнението на настоящата политика по околна среда на "ДАТЕКС" ООД.

01.07.2020

П. Илиев - Управител
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