
	
 

 
 

Miljø, Kvalitet, HMS og GDPR Policy 
 
Kvalitetspolicy 
Molea er en handelsbedrift. Våre hovedprodukter er sikringer, krafthalvledere, brytere, kondensatorer og 
elektrobørster som vi lagerfører et bredt utvalg av. 
 
Molea skal tilfredsstille kravene i ISO 9001 og krav fra andre interessenter samt alle relevante lover og 
forskrifter. Alle medarbeidere skal ha fokus på kontinuerlige, målbare forbedringer og kjennetegnes av høy 
kompetanse. Kvalitetssystemet skal omfatte alle innkjøp – produksjon - leveranser fra Molea.  
 
Miljøpolicy 
Molea er en handelsbedrift. Våre hovedprodukter er sikringer, krafthalvledere, brytere, kondensatorer og 
elektrobørster som vi lagerfører et bredt utvalg av. 
 
Molea driver sin virksomhet i overensstemmelse med ISO 14001 og de miljøkrav, kundekrav, krav fra andre 
interessenter, lover og forskrifter som er relatert til virksomheten. 
Våre medarbeidere skal følge styringssystemet i samtlige oppdrag og aktivt medvirke for å finne 
forbedringsmuligheter og i å eliminere feil. 
Molea forplikter seg til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing samt ta hensyn til 
livssyklusperspektiv på produkter der hvor det er aktuelt. 
 
Personal HMS 
Molea skal være en bedrift som tar vare på ALLE medarbeidere. Vi krever respekt for andre, deres person, 
holdning, religion og legning. Vi har plass til alle, og skal få frem det beste i alle. Alles personlige egenskaper 
har en verdi som skal brukes som et fundament for bedriftens fremtidige vekst. 
 
Personlige holdning, religion, legning og annet skal ikke gå foran bedriftens interesser. 
 
 
Lover QA MILJØ  
Molea driver sin virksomhet i overensstemmelse med de miljøkrav, kundekrav, lover og forskrifter som er 
relatert til virksomheten. 
 
Våre medarbeidere skal følge styringssystemet i samtlige oppdrag og aktivt medvirke for å finne 
forbedringsmuligheter og i å eliminere feil. 
 
Molea forplikter seg til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing. 
 
GDPR Personvern lovgivningen 
Molea samler data kun om våre kunder. Vi søker å ha mye info om bedrifter, og vi ønsker å ha navn, telefon og 
mailadresse til våre kontakter.  
Vi har ikke informasjon om noen under 18 år. 
I vår nettbutikk, har vi ikke kontroll på betaling/kort info. Dette gjøres via 3. parts firma. Vår oppgave begrenser 
seg til leveringsadresse. 
Private som handler av oss, blir ikke lagret i datasystemet søkbart på navn. 
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