In support of YOUR effectiveness, efficiency and excellence...

POLITIKA POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH ZNAČEK 3EC International s.r.o.
1. Úvod
Vážení zákazníci, obchodní přátelé,
Tento dokument byl navržen tak, aby umožnil všem zákazníkům 3EC International, s.r.o.
využívat výhodu používání certifikační značky v plném rozsahu a bez porušení požadavků
akreditačních orgánů.
3EC International, s.r.o. používá v současnosti:

Logo 3EC – 3EC International, s.r.o.
logo může být používáno pouze
kancelářemi 3EC International na jejích
propagačních materiálech,
hlavičkových papírech, k identifikaci
vydaných certifikátů, web stránkách
apod.

Například:
Certifikační značka 3EC - může být
používána klienty 3EC International pro
prokázání jim udělené certifikace

nebo

2. Použití certifikační značky 3EC - zásady
Akreditační orgány vyžadují, aby certifikační orgán (3EC International, s.r.o.) zajistil, že jím
certifikované subjekty budou používat certifikační značku v souladu s národními
a mezinárodními předpisy a kritérii. Tato kritéria stanovují, že certifikační značky nebudou
použity způsobem, který by mohl zmýlit společnosti a jednotlivce, že se jedná o certifikaci
výrobku a nikoli o certifikaci systému managementu kvality (nebo jiného manažerského
systému).
Jakákoliv propagace systému managementu kvality a dalších manažerských systémů musí být
provedena takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že certifikovaný je manažerský systém, nikoli
výrobek.
Nesmí být tedy uváděna žádná zavádějící prohlášení ve vazbě na certifikát nebo jeho část
(např. pokud není certifikována některá provozovna, nesmí být certifikát vyvěšen na této
provozovně bez příslušného vysvětlujícího komentáře a podobně).
Použití certifikační značky musí být vždy omezeno na činnosti certifikované certifikačním
orgánem (3EC International, s.r.o.).
Certifikační značku je možné používat na propagačních materiálech, dopisech a písemnostech
s firemní hlavičkou, na navštívenkách certifikovaného subjektu apod. Certifikační značky
mohou být reprodukovány buď jednobarevně v originální barvě nebo jakékoliv barvě, nebo té,
která dominuje na tiskovinách firemní povahy certifikované společnosti.
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Použití certifikačních značek na reklamních předmětech se doporučuje vždy předem
konsultovat s certifikačním orgánem, a pokud příslušná akreditace toto zakazuje, musí být
zákaz i pro tyto aplikace respektován.
V případě certifikace systému managementu zkušebny nebo laboratoře nelze používat
certifikační značku na protokolech o zkouškách, inspekčních certifikátech a kalibračních
listech, aby nedošlo k nedorozumění. V případě, že laboratoř/zkušebna je akreditovaná
akreditačním orgánem, používá vlastní akreditační značku.

3. Použití certifikační značky 3EC na výrobcích a obalech
Pokud je klient držitelem akreditované výrobkové certifikace a na výrobcích a/nebo baleních
používá značku nebo logo jemu přidělené značky určené k označení certifikace výrobku, pak
použití certifikační značky 3EC na systém managementu na výrobku a/nebo balení je výslovně
zakázáno.
Použití certifikační značky není dovoleno na výrobcích*.
Použití certifikační značky je povoleno na obalech produktů nebo v doprovodných informacích.
Pozn.1: Za obal produktu se považuje to, co lze z produktu odejmout bez rozebrání nebo
poškození výrobku.
Pozn.2: Za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou
samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné. Označení typu nebo
identifikační štítky jsou považovány za součást produktu.
Jakákoliv prohlášení nesmí indikovat, že jsou tímto certifikovány produkty, procesy nebo
služby. Prohlášení musí obsahovat odkaz na:
-

identifikaci (např. značku nebo název) certifikovaného klienta;
typ systému managementu (např. kvality, environmentu) a příslušnou normu;
certifikační orgán vydávající certifikát.

*/ Může to být samotný hmotný výrobek nebo výrobek v samostatném balení, nádobě atd. V případě
testování/analýz výrobku může být za výrobek považována zpráva z testování/analýzy nebo
certifikát shody nebo certifikát ze školení a/nebo certifikát o výsledku.

4. Další upřesnění použití certifikační značky 3EC
Použití na letácích a jiných materiálech za účelem propagace je dovoleno, avšak zákazník se
musí vyhnout nedodržení jakéhokoli specifikovaného požadavku - omezení, pokud existuje.
Certifikační značka může mít jakýkoliv rozměr tak, aby byla zachována čitelnost a poměr
rozměrů stran. Nejmenší možná velikost tištěné formy certifikační značky musí být zvolena
tak, aby jednotlivé rysy byly dobře viditelné a čitelnost informací zachována.
Možné certifikační značky jsou přílohou tohoto dokumentu. Přílohu zasílá kancelář 3EC pouze
klientům 3EC.
Certifikační značky jsou ve formátu „jpg“ a jsou k dispozici ve formě, kterou lze používat.
Jedná se o nejběžnější a nejpoužívanější formát, který je možné vkládat do širokého rozsahu
dokumentů. V případě velkoformátového tisku propagačních materiálů (např. bilboardy),
případně jiných materiálů vysoké profesionální kvality, kontaktujte naši kancelář. Rádi vám
poskytneme kterékoli logo ve formě křivek (CDR – CorelDraw, Al – Adobe Illustrator).
Pokud má společnost více certifikovaných systémů, může uvádět všechny certifikační značky
vedle sebe, případně pod sebou.
V případě, že klientovi byla pozastavena nebo dokonce odňata certifikace, musí provést
adekvátní opatření, aby bylo zamezeno nekorektnímu použití certifikační značky. V této situaci
je klient povinen další použití značek konsultovat s manažerem certifikačního orgánu. Kontakt
je uveden na www.3ec.cz .
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Podmínky používání značek FSSC pro klienty certifikované FSSC jsou k dispozici na webových
stránkách FSSC. Použití musí respektovat pravidla uvedená na těchto web stránkách.
Prohlášení k výrobku:
Klienti, kteří chtějí prokázat, že jejich výrobky byly vyrobeny v podmínkách certifikovaného
systému managementu (bez použití certifikační značky), mohou použít následovné prohlášení
na výrobcích resp. jejich balení:
„Tento výrobek/služba byl/byla vyroben/poskytnuta v podmínkách systému managementu
kvality/environmentálního managementu/managementu BOZP atd..., který je ve shodě
s normou ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 atd..., přičemž tento systém byl
certifikován společností 3EC International, s.r.o. pod číslem certifikátu: XXXXXX“ (Společnost,
která uplatnila povolená vyloučení některého článku příslušné normy, musí toto uvést v citaci
např. „vyloučený návrh a vývoj“).
Certifikační orgán 3EC International s.r.o. si vyhrazuje právo i mimořádné kontroly používání
certifikačních značek, tj. mimo řádný dozorový audit, pokud k tomu dostane jakýkoliv podnět.
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