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Politika společnosti ADA International
ADA International je výrobce a poskytovatel vysoce kvalitní hotelové kosmetiky pro tří až pětihvězdičkové hotely. Integrujeme individuální požadavky zákazníků a vytváříme nová řešení. Kromě toho zahrnuje naše portfolio rozsáhlý výběr doplňků
pro hotelové pokoje a koupelny. Naši vedoucí pozici na trhu v Evropě chceme budovat mezinárodně. Vytvořili jsme pro tento
cíl integrovaný systém managementu, pomocí kterého splňujeme požadavky na normy a směrnice a dodržujeme zákonné
normy. Obzvláště s ohledem na kvalitu, správnou výrobní praxi, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
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Kvalita je u nás definována jako splnění všech požadavků a očekávání našich zákazníků a také jako dodržování příslušných zákonů a předpisů, obzvláště pokud jde o bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Jen systematická
výměna informací mezi všemi úseky naší společnosti a našimi zákazníky a příslušnými úřady orientovaná na proces
zaručí trvalou kvalitu.
Trvale vysokou kvalitou výrobků a služeb spojenou s naší činností se chceme lišit od konkurence a vytvářet dlouhodobou vazbu našich zákazníků na společnost ADA International.
Abychom dostáli vysokým nárokům zákazníků, zvyšujeme neustále naše standardy a optimalizujeme naše procesy.
Vědomí učinit to správné a udělat pro to to správné musí být zakotveno u všech zaměstnanců společnosti. Pro další
rozvoj provádíme pro pracovníky interní a externí školení.
Dodržování hygienických opatření má pro mikrobiologickou stabilitu našich výrobků tu nejvyšší prioritu. Abychom toho
dosáhli, řídíme se normou ISO 22716, GMP v oblasti kosmetiky.
Pracovníkům jsou garantovány pracovní podmínky, které v bezpečném a zdravém pracovním prostředí respektují důstojnost jednotlivce. Zavazujeme se realizovat všechna k tomu požadovaná opatření, abychom předešli zranění a onemocnění.
Díky kultuře otevřené komunikace chceme dosáhnout partnerské spolupráce s našimi zákazníky, pracovníky, investorem, logistickými partnery, prodejními partnery, dodavateli, úřady a dalšími.
Jsme zavázáni k ochraně životního prostředí jako pro nás velmi podstatné věci.
Za tímto účelem koordinujeme naše rozhodnutí tak, aby byla zaručena kompatibilita mezi ekonomickými zájmy a ekologickými požadavky nejen při dodržení platných ustanovení, ale i při zohlednění stavu techniky a zkušeností.
ADA International a její pracovníci věnují zvláštní pozornost šetrnému zacházení s energií, efektivní přepravě, přiměřené spotřebě zdrojů včetně zvažování vlivů na konci cyklu životnosti, minimalizaci produkce odpadů a zodpovědnému
používání nebezpečných látek a manipulaci s nimi.
Respektujeme svět, ve kterém pracujeme. To začíná již dodržováním zákonů a směrnic. My sami jsme se kromě toho
zavázali k vysokým etickým standardům. Naším chováním si získáváme důvěru druhých. Uvnitř společnosti i mimo naši
společnost potřebujeme vztahy, které se vyznačují vzájemným respektem. Kontrolujeme, jaké dopady mají na naše
okolí malá i velká rozhodnutí z naší strany.
Vedení společnosti dá k dispozici požadované zdroje, abychom mohli dosáhnout stanovených standardů na výrobek a
proces a mohli je dále rozvíjet.
Denně realizovat standardy znamená dodržovat stanovené předpisy a procesy a vyvarovat se chyb. Chyby vzniklé přes
všechna tato opatření jsou systematicky evidovány a analyzovány. Z toho jsou odvozována vhodná opatření pro kontinuální zlepšování. Naše zavedené procesy obsahují šetření pro rozpoznání příležitostí a rizik. Kritéria pro posouzení
rizika jsou dynamicky přizpůsobována.

Vedení společnosti se zavázalo pravidelně, alespoň jednou za rok, hodnotit přiměřenost výše uvedených bodů pro naši
společnost.
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