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DOHODA O INFORMAČNEJ SPOLUPRÁCI
medzi COO NSD a držiteľom certifikátu

Titul, meno a priezvisko držiteľa certifikátu

dátum a miesto narodenia

V zmysle EN ISO/IEC 17024 je COO NSD povinné vykonávať dozor nad držiteľmi certifikátov. Držiteľ
certifikátu bude zo strany COO NSD informovaný o všetkých platných podmienkach a o všetkých zmenách
súvisiacich s platným certifikačným systémom.
Držiteľ certifikátu sa v tejto dohode zaväzuje, že nebude:





používať certifikát takým spôsobom, ktorým by diskreditoval certifikačný orgán,
vydávať žiadne prehlásenia o certifikácii, ktoré by mohol COO NSD považovať za zavádzajúci,
neautorizovaný alebo iným spôsobom mu spôsobil škodu,
uplatňovať žiadne prehlásenia, týkajúce sa certifikácie, ktoré obsahujú odkazy na COO NSD alebo
certifikáciu pri pozastavení alebo odobratí certifikácie,
používať certifikát zavádzajúcim spôsobom.
Držiteľ certifikátu sa v tejto dohode zaväzuje, že bude:







uplatňovať nárok na certifikáciu len v rozsahu platnosti, pre ktorú mu bola udelená,
pravidelne informovať COO NSD o vykonávaní činností, v ktorých má platnú certifikáciu,
pravidelne informovať COO NSD o zmenách identifikačných údajov (napr. zmena trvalého bydliska)
a prípadnej zmene zamestnávateľa,
pravidelne 1x ročne zasielať na COO NSD vyplnený formulár „Potvrdenie praxe v NDT a fyzickej
spôsobilosti“ potvrdený zamestnávateľom,
viesť záznamy o všetkých sťažnostiach a námietkach voči svojej osobe, ktoré súvisia s pracovnou
činnosťou vykonávanou v rámci certifikácie udelenej COO NSD.

Držiteľ certifikátu súhlasí s uverejnením informácie o jeho získanej certifikácii na webovej stránke COO
NSD. Držiteľ certifikátu si uvedomuje, že v prípade porušenia dohody, t.j. nesplnenie záväzkov tu definovaných,
má vedúci COO NSD právo zrušiť platnosť jeho certifikácie, a túto skutočnosť zverejniť v bulletine.
COO NSD sa v tejto dohode zaväzuje, že bude:



zachovávať dôvernosť informácií, ktoré sú obsahom dokumentov predložených držiteľom certifikátu
v rámci certifikačného konania, s týmito informáciami sa bude zachádzať v súlade s politikou ochrany
a utajenia osobných údajov.
na svojej webovej stránke uverejňovať všetky aktuálne informácie súvisiace s certifikačným procesom.
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