Integrált irányítási politika
1102 Budapest, Halom utca 5. | 1475 Budapest. Pf.: 116 | www.any.hu
Telefon: 431 1200 | info@any.hu

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. – mint Kelet-Közép-Európa egyik meghatározó biztonsági nyomdája –
hosszú távú stratégiai célja, hogy üzleti partnerei számára a modern információtechnológia
alkalmazásával speciális, magas hozzáadott értéket képviselő, eredeti termékeket állítson elő, illetve
teljes körű üzleti megoldásokat és innovatív szolgáltatásokat nyújtson a biztonsági és a hagyományos
nyomdatermékek piacán.
A Társaság stratégia céljának elérése érdekében üzleti folyamatait biztonságosan, alacsony kockázati
szinten, a vonatkozó jogi előírások és szabályzók figyelembevételével működteti.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a célok elérésének érdekében az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 és
ISO 14298 szabványoknak, a NATO-AQAP 2110 és MasterCard CQM normatív követelményeknek, az
Európai Unió GDPR rendeletének valamint a MasterCard és Visa fizetési rendszerekben alkalmazható
bankkártyák előállítására vonatkozó követelmények (PCI CP) figyelembe vételével integrált irányítási
rendszert vezetett be.
A Társaság az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja
–
a vevői követelményeket és igényeket minden tekintetben kielégítő termékek és szolgáltatások
előállítását, teljesítését,
–
a minőség, a technológiai folyamatok, a minőségellenőrzések tervezésén és végrehajtásán
keresztül, a lehetőségekhez képest az elérhető legjobb technológiai megoldások alkalmazásával az
üzleti partnerek elégedettségének és bizalmának növelését,
–
a termék- és gyártásbiztonságot, a kapcsolódó fizikai- és információbiztonsági környezet magas
színvonalát,
–
a környezettudatos működés fenntartását és fejlesztését, amely azokban az intézkedésekben
testesül meg, mint a környezetszennyezés megelőzése, a környezeti hatások csökkentése, az ésszerű
erőforrás gazdálkodás, a szelektív hulladékkezelés, a veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése
és kezelése,
–
a teljesítést támogató, a Társaság és vevők által elvárt minőségnek, biztonsági- és
környezetvédelmi követelményeinknek megfelelő beszállítói és üzleti partnereket,

a kezelésébe került személyes adatok jogszabályoknak megfelelő védelmét és az érintettek
jogainak biztosítását,
–
a megbízható, kellő felkészültséggel és folyamatosan bővülő ismeretekkel rendelkező
szakembereket,
–
a vevőkkel, a hatóságokkal, a lakossággal, a partnerekkel és a belső munkatársakkal a
kiegyensúlyozott kapcsolatot és a velük való folyamatos párbeszédet.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezetősége elkötelezte magát a célok eléréséhez szükséges
erőforrások biztosítására, munkavállalói vállalták, hogy az integrált irányítás politikában
megfogalmazottaknak következetesen és maradéktalanul eleget tesznek, így a célok elérését közösen
szavatolják.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a fentiekben foglaltakkal is erősíteni kívánja jó hírnevét, a piacon
elfoglalt meghatározó helyét és a vállalati stratégiában megfogalmazott célkitűzések elérését.
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