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Miljöpolicy
I vår strävan att vara den enda källan för företags IT-inköp,
tillhandahålla råd för affärskritiska investeringar samt att
leverera produkter och tjänster i världsklass, inser Insight
att verksamheten har en effekt på lokala, regionala och
globala miljöer. För att lösa den negativa miljöpåverkan av
verksamheten, implementerar Insight ett Miljöledningssystem.
Denna policy har utfärdats som en del av företagets ISO 14001
certifiering och belyser Insights arbete av ständiga förbättringar
avseende miljöprestanda.
Genom detta Miljöledningssystem, identifierar Insight dess
inverkan och sätter tydliga mål mot vilka Insight övervakar och
hanterar miljöprestanda och efterlevnad av lagstiftning.
Insight inser att vi har ett ansvar mot externa och interna
intressenter och vi kommer att adressera alla åsikter eller
intressen uttryckt i programmet för förbättring av miljön.
Insikt är engagerad i skyddet av miljön inklusive förhindrande
av föroreningar för att minska negativ miljöpåverkan av
produkter, aktiviteter och tjänster, inom rimliga praktiska nivåer.
Företaget har dessutom åtagit sig att dedikerat uppfylla dessa
skyldigheter och följa miljölagstiftningen.

• Säkerställa att flytande och fast avfall behandlas och
bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt.
• Säkerställa att förpackning av produkter är optimerat, utan
att tumma på kvaliteten på produkten.
• Säkerställa att råvaror och avfall lagras korrekt för att undvika
oavsiktligt spill.
• Ge alla anställda en förståelse av denna miljöpolicy, och deras
ansvar att styra och förbättra miljöprestanda.
• Främja användning av leverantörer och företag, som hanterar
och förbättrar sin miljöprestanda.
• Att främja medverkan av anställda genom samråd av
omfattningen och offentliggörandet av miljömålen,
utbildning, att förbättra arbetsmiljön och söka enskildas
engagemang och bidrag till sådana initiativ.
Denna miljöpolicy har granskats och godkänts av bolagets
ledningsgrupp, som tar huvudansvaret för leverans av dess
ambitioner.

Genom ett program för ständiga miljöförbättringar visar Insight
engagemang för:
• Att minska energiförbrukningen och förbättra
energieffektiviteten, inbegripet användning av energi från
hållbara källor om tillämpligt.
• Minimera uppkomsten av avfall vid källan (inklusive
hantering av produktlager) och vidta alla rimliga åtgärder
för att se att avfall återvinns eller bortskaffas på ett säkert och
miljömässigt godtagbart sätt.
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