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DOHODA A PODMIENKY O POUŽÍVANÍ CERTIFIKÁTU
Účastníci dohody,
CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o (C-WT)
Dlhá 88D, 010 09 Žilina
IČO: 51 673 169
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, Vložka č.: 69949/L
a
.......................................................................... držiteľ certifikátu č.............................................
uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok nasledujúcu dohodu:
Certifikovaná osoba sa zaväzuje:
• počas platnosti certifikátu dodržiavať podmienky certifikácie podľa zverejneného
certifikačného postupu
• používať certifikát len v rozsahu udelenej certifikácie
• pri pozastavení certifikácie prestať používať akékoľvek odkazy na certifikáciu, do
doby obnovenia platnosti certifikácie
• pri odobratí certifikácie prestať používať akékoľvek odkazy na certifikáciu a vrátiť
všetky vydané certifikáty
• pri zúžení predmetu certifikácie používať certifikát len v aktuálnom rozsahu
certifikácie
• nepoužívať certifikát zavádzajúcim spôsobom alebo sa neoprávnene odvolávať na
certifikačný orgán
• bezodkladne informovať
CO o záležitostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jej
spôsobilosť naďalej plniť certifikačné požiadavky
• viesť evidenciu sťažností a námietok voči výkonu súviciaceho s používaním
certifikátu
• na vyžiadanie predložiť CO raz ročne požadovanú informáciu o činnosti
Certifikačný orgán sa zaväzuje:
• informovať o zmenách v certifikačnej schéme, normách a predpisoch viažúcich sa
k predmetu certifikácie
• raz ročne požiadať certifikovanú osobu o poskytnutie informácii, ktoré budú slúžiť na
zabezpečenie dohľadu a recertifikácie
• predĺžiť platnosť certifikátu, ak žiadateľ plní podmienky certifikačnej schémy a tejto
dohody a požiada o predĺženie platnosti podľa príslušnej certifikačnej schémy
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Záverečné ustanovenia:
Ak certifikovaná osoba preruší počas platnosti certifikátu komunikáciu s CO, certifikačný
orgán má právomoc odobrať certifikát a túto skutočnosť zverejniť. V tomto prípade
obnovenie certifikácie je možné iba na základe podania novej žiadosti.
Táto dohoda je vytvorená v dvoch vyhotoveniach, jedno obdrží certifikovaná osoba a druhé
certifikačný orgán.
V Žiline, dňa ........................................

..............................................................
certifikovaná osoba

......................................................
vedúci certifikačného orgánu
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