
Partnerzy akcji

Dowiedz się, w jaki sposób możesz  
w praktyce realizować działania  
społecznej odpowiedzialności biznesu!



jerzyk  apus apus

kraska  coracias garrulus

    W dzisiejszych czasach wiele 
przedsiębiorstw wpisuje w swoją 

działalność biznesową zobo-
wiązania dotyczące ważnych 
interesów społecznych oraz 

ochrony środowiska w ramach 
praktyk społecznej odpowie-

dzialności biznesu (ang. CSR – cor-
porate social responsibility). CSR to nie 

tylko puste słowa – Rhenus Data Office wspiera w tych 
działaniach swoich klientów, wdrażając wspólnie wypraco-
wane elementy polityki ochrony środowiska poprzez reali-
zację systemowych rozwiązań w obszarze bezpiecznej 
zbiórki i niszczenia dokumentów. Działania te pozwalają 
uzyskać trwały i pozytywny wpływ na otoczenie, gdyż 
w wyniku przekazania zniszczonego papieru do recyklingu 
wspólnie możemy uratować wiele tysięcy dorosłych drzew, 
co przyczynia się do zachowania naturalnych miejsc byto-
wania chronionych gatunków ptaków w Polsce.
Przystępując do programu lojalnościowego , 
użytkownicy zbierają punkty, które mogą przeznaczyć na 
akcje związane z ochroną ptaków realizowane przez OTOP, 
np. poprzez zakup budek lęgowych wytwarzanych w ra-
mach prac rehabilitacyjnych przez podopiecznych Fundacji 
Synapsis. Z kolei dla najaktywniejszych partnerów bizneso-
wych, którzy wnieśli największy wkład w realizację progra-
mu CSR przygotowaliśmy wyróżnienie w postaci wyjątko-
wego „Certyfikatu Dudka”. 

Zastanawiasz się, czy codzienne zadania 
służbowe można przekuć w praktyczne 
działania na rzecz ochrony przyrody 
i wspierania osób niepełnosprawnych? 
Oczywiście że tak!

Wystarczy kilka kroków:

◗  zarejestruj się na platformie 

◗  zamawiaj usługi Rhenus Data Office Polska 
online 

◗  zbieraj punkty, które wymienisz na cenne 
nagrody lub cegiełki na rzecz ochrony ptaków 
i wsparcia osób dotkniętych autyzmem

◗  zadbaj o wizerunek firmy wśród licznych 
interesariuszy

◗  zdobądź dla swojej firmy wyróżnienie: 
pożądany Certyfikat Dudka

◗  ciesz się wysoką jakością obsługi i poczuj 
satysfakcję z własnego wkładu w ochronę 
środowiska i wsparcie osób potrzebujących

Nie czekaj dłużej – przyłącz się do nas!

„Pomóż kraskom  
wykarmić pisklęta”

 letnie dokarmianie  
kraski na Równinie  

Kurpiowskiej

„Dom dla jerzyka,  
radość dla dzieci”

instalacja budek lęgo-
wych dla jerzyków na  

budynkach szkół
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