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Vyhlásenie žiadateľa o certifikáciu (záväzok klienta)
Registračné číslo:

Prevádzkovateľ – obchodné meno (podľa výpisu z OR, živnostenského listu, evidencie SHR):

Deň registrácie:
Deň konverzie:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Osoba zodpovedná za EPV:

Poznámka:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Telefón:
Mobil:
Mobil:
Email:

Vyhlásenie žiadateľa a záväzok klienta v zmysle STN EN ISO/IEC 17065:2013 o plnení požiadaviek:





















výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v žiadosti na posúdenie zhody vlastností výrobku, predložená technická dokumentácia a
ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu podania tejto žiadosti;
vždy budem spĺňať požiadavky na certifikáciu vrátane vykonávania príslušných zmien, ak sa oznámia CO;
pokiaľ dôjde k zmene zloženia výrobku alebo k zmene technologického procesu, som povinný informovať CO, a to zaslaním príslušnej technickej
dokumentácie k preskúmaniu, či zmeny majú vplyv na výsledky posúdenia zhody;
som si vedomý toho, že zmena technických požiadaviek na výrobok môže mať vplyv na zistenia, na základe ktorých bol vydaný certifikát výrobku v
tejto žiadosti;
budem postupovať podľa ustanovení certifikačného programu v rozsahu požadovanom CO;
v prípade, ak sa certifikácia vzťahuje na celú produkciu, certifikovaný produkt bude aj naďalej spĺňať stanovené požiadavky;
zabezpečím všetky nevyhnutné opatrenia na umožnenie vykonania vyhodnotenia a dozoru, vrátane preskúmania dokumentácie a záznamov a
prístupu k príslušnému vybaveniu (zariadeniu), k pracoviskám a priestorom, k pracovníkom a k subdodávateľom klienta, preskúmania sťažností a
účasti pozorovateľov, ak je to potrebné;
odvolávam sa na certifikáciu iba v súlade s predmetom certifikácie (certifikáciu budem uvádzať iba na tie činnosti, na ktoré mi bola udelená
certifikácia);
svoju certifikáciu produktu nepoužijem spôsobom narušujúcim povesť CO, tak aby som priviedol CO do hanby a neurobím žiadne vyhlásenie, ktoré
by CO mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené, ani nebudem používať certifikáciu výrobku takým spôsobom, ktorý by o CO vytváral zlú
mienku a ani zverejňovať žiadne vyhlásenia týkajúce sa certifikácie výrobku, ktoré CO môže považovať za zavádzajúce a nekompetentné;
po pozastavení, zrušení alebo ukončení certifikácie prestanem používať všetky reklamné materiály, ktoré obsahujú akúkoľvek zmienku o certifikácii
a na požiadanie CO vrátim certifikačnú dokumentáciu a prijmem ďalšie požadované opatrenia podľa certifikačnej schémy;
zabezpečím, že žiadny certifikačný dokument, značka alebo správa alebo ich časť sa nepoužije zavádzajúcim spôsobom;
ak budem poskytovať kópie certifikačných dokumentov, tieto sa musia poskytovať v plnom rozsahu;
pri citovaní certifikovaného produktu v oznamovacích prostriedkoch (napríklad v dokumentácii, v brožúre alebo inzerátoch) budem konať podľa
požiadaviek CO;
ako klient som v súlade so všetkými požiadavkami, ktoré sú predpísané v Certifikačnej schéme Naturalis SK a týkajú sa používania značky zhody a s
informáciami vzťahujúcimi sa na produkt;
uchovávam záznamy o všetkých predložených sťažnostiach, ktoré sa týkajú zhody produktu s požiadavkami certifikácie a tieto záznamy na
požiadanie poskytnem CO, prijmem primerané opatrenia vzhľadom na takéto sťažnosti a na akékoľvek zistené nedostatky na produktoch, ktoré
ovplyvňujú dodržiavanie požiadaviek na certifikáciu a zdokumentujem vykonané činnosti;
bezodkladne informujem certifikačný orgán o zmenách, ktoré majú vplyv na zhodu s požiadavkami certifikácie;
vyhlasujem, že o posúdenie zhody vlastností výrobku som nepožiadal inú autorizovanú akreditovanú osobu.
Ako klient a žiadateľ dávam súhlas na vykonanie externe zaobstaraných služieb formou subdodávok:
- analýzy odobratých vzoriek v skúšobných laboratóriách podľa výberu a metodických postupov CO (IO),
- výkon kontroly (inšpekcia a odber vzoriek) a dohľad certifikovaných výrobkov akreditovaným IO Naturalis SK, s.r.o. (STN EN ISO/IEC 17020:2012, STN
EN ISO/IEC 17065:2013).

V ................................................., dňa ....................
Meno, funkcia, pečiatka a podpis:
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