Declarația Politicii de Securitate
Kuehne + Nagel a dezvoltat la nivel corporativ un regim robust de securitate care să
respecte standardele industriale internaționale și practicile recomandate stabilite de
organisme precum:
■
■
■
■
■

ISO (International Standardisation Organisation / Organizația Internațională de Standardizare)
Cadrul de standarde WCO SAFE și programele de securitate ale lanțului de aprovizionare ulterior
AEO (Operator Economic Autorizat)
C-TPAT (Parteneriatul vamal-comercial împotriva terorismului)
BASC (Business Alliance for Secure Commerce)

Prin evaluări regulate la standardele de mai sus, Kuehne + Nagel contribuie la un lanț de aprovizionare fără probleme pentru
clienții săi.
În plus, tot personalul este instruit continuu pentru a se crea conștientizarea necesară în materie de securitate și pentru a
transmite cunoștințele necesare și competențe, permițând astfel personalului nostru să execute sarcinile legate de securitate
în sfera lor de competență la cele mai înalte standarde.
Kuehne + Nagel își propune să obțină o satisfacție continuă a clienților prin prevenirea incidentelor de securitate și eliminarea
neconformităților de securitate. În acest scop, Kuehne + Nagel, a introdus un sistem online de raportare a neconformităților,
care oferă vizibilitate în timp real despre incidentele de securitate și care permite atenuarea posibilelor vulnerabilități de
Securitate.
Programele corporative de securitate sprijină Kuehne + Nagel în:
■
■
■
■
■
■

Stabilirea unui mediu sigur și stabil pentru angajați, clienți și bunurile încredințate companiei Kuehne + Nagel.
Reducerea vulnerabilităților de securitate prin monitorizarea și analizarea incidentelor, urmată de punerea în aplicare a
contramăsurilor adecvate.
Desfășurarea de instruiri continue de conștientizare a securității care să cuprindă toate diviziile.
Incurajarea personalului să respecte în orice moment legile, regulamentele și instrucțiunile de lucru relevante.
Dezvoltarea, în cooperare cu Securitatea IT, a măsurilor adecvate pentru protejarea informațiilor împotriva interferențelor
ilegale.
Dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare de securitate pentru clienții cu cerințe de securitate, cum ar fi Conceptul
de certificare KN SecureChain și soluțiile de monitorizare a activelor.

Această declarație a politicii de securitate este implementată prin intermediul sistemului integrat de management QSHE,
accesibil prin intermediul intranetului companiei ("MyKN") și difuzate publicului prin intermediul site-ului Web al companiei și al
altor canale de comunicare.
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