Podmínky používání certifikátu a certifikačních značek DQS Cert
A Podmínky používání certifikátu DQS Cert
Držitel certifikátu má následující závazky, práva a povinnosti:
a) certifikovaný systém musí být subjektem trvale udržován v souladu s požadavky normy, na
kterou byl držitel certifikován a v souladu s certifikovaným rozsahem a odpovědností,
b) držitel certifikátu je povinen informovat v obvyklých lhůtách (do 30 dnů) certifikační orgán
o změnách v systému managementu. které mohou mít vliv na soulad certifikovaného systému
managementu s údaji na platném certifikátu anebo jestliže provede významné procesní změny
v systému managementu, přičemž je DQS Cert povinno na základě jeho dotazu upřesnit, které
změny v jeho systému managementu v jeho konkrétním případě považuje za významné,
c) držitel certifikátu musí umožnit po dobu platnosti certifikátu dozorovou činnost prováděnou
DQS Cert.
d) držitel certifikátu smí používat svoji certifikaci pouze k vyjádření toho, že jeho systém je ve
shodě s normami uvedenými v certifikátu;
e) držitel certifikátu nesmí používat svou certifikaci způsobem naznačujícím, že některý z jeho
výrobků nebo služeb je schválen DQS Cert;
f) držitel certifikátu nesmí používat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst DQS
Cert a nesmí činit žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohlo DQS Cert oprávněně
považovat za zavádějící nebo neoprávněná;
g) při ukončení platnosti certifikátu a při jeho pozastavení nebo odejmutí musí držitel certifikátu
přestat využívat všech výhod z něho plynoucích anebo se na něj odkazovat v reklamních nebo
nabídkových materiálech.

B Pravidla pro používání certifikačních značek DQS Cert s.r.o.
Hlavním účelem certifikačních značek DQS Cert je odlišit vydané certifikáty od různých
konkurenčních orgánů. Certifikační značka ( tam kde je to vhodné) může být použit pouze:
•
•
•
•
•
•
•
•

se jménem certifikované organizace (divize)
s registračním číslem certifikátu (nezávazné)
s odkazem na příslušnou normu
v době platnosti certifikátu
v rámci certifikovaného rozsahu
certifikovanou organizací (první legální vlastník)
bez jakýchkoliv úprav
v původních barvách DQS, přičemž je možno upravovat velikost při zachování
poměru loga
• na dokumentech, vývěsních štítech, výkladech, propagačních mediích
• ve všeobecných firemních dokumentech s jasným popisem rozsahu certifikace
• na obalu výrobku za předpokladu, že je uveden následující text takovým způsobem,
že je z něj zřejmé, že text a certifikační značky spolu souvisí: vyrobeno v systému
jakosti certifikovaným podle ISO 900X (nebo ISO 900X, ISO 14001,…), který
certifikoval akreditovaný certifikační orgán

