FSC® Politikası

Frimpeks Kimya ve Etiket San. A.Ş, FSC® sertifikasına sahip olduğu süre
zarfında, doğrudan veya dolaylı olarak FSC® (Forest Stewardship Council®)
tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer
almadığını taahhüt eder
1. Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin
yapılması
2. Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali
3. Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların
tahrip edilmesi
4. Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere
dönüşümü
5. Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların
kullanılması
6. Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmelerinin herhangi birinin ihlali

Bilgi Güvenliği Politikası

FRİMPEKS KİMYA VE ETİKET SAN. TİC. A.Ş. ve çalışanları olarak, Bilgi
güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla
aşağıdakileri taahüt eder
• Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal
veriler, kişi bilgileri...) değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile
ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi
• Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili
kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli
güvenlik tedbirlerini almayı
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı
• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal
yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi

Kalite Politikası

Frimpeks, sektörün gelişime katkıda bulunan lider bir kuruluş ve bir dünya
markası olmayı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı kurulduğu
günden beri amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda;
• Müşteri beklentilerini doğru biçimde algılamak ve beklentilerin de önüne
geçecek çözümler sunmak amacıyla Ürün geliştirme faaliyetlerine önem
vermek
• Hizmet verdiği ve potansiyel müşterilerine en hızlı hizmeti verebilmek
için uygun lokasyonlarda tesisler kurmak
• Son teknolojileri takip etmek ve firmamızın üretim ve hizmet proseslerine
uygulamak
• Teknik standartlarımızı dünya standartlarına paralel olarak hazırlayıp;
üretilen ürünlerin, standartta öngörülen teknik spesifikasyonlara asgari
sahip olmasını garantilemek
• Dünyadaki gelişen ve mevcut trendler doğrultusunda yeni ürünleri portföyümüze eklemek
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirip gerekli eğitimleri
gerçekleştirerek, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve kuruluş dışı işbirliklerinin uzun vadeli bağlılığını artırmak.
• Çevreyle dost ürünlerin üretilmesine ağırlık vermek
Şirket Yönetimi MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’nin sürekliliğini sağlamayı, bu
esaslar doğrultusunda, uymakla yükümlü olduğumuz tüm yasal ve diğer
şartları yerine getirmeyi, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’nde sürekli
iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt
ederek tüm çalışanlarını destekleyecektir.

