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DC 101.0 – wydanie I

•

System certyfikacji – zasady, procedury i zarządzanie do prowadzenia certyfikacji (wg PN-EN
ISO/IEC 17067)

•

Program certyfikacji – system certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których
mają zastosowanie wyspecyfikowane wymagania, wyszczególnione w dokumentach normatywnych
oraz określone zasady i ustalone sposoby prowadzenia działania lub procesu certyfikacji,
wyszczególnione w odpowiednim dokumencie serii DC 101.N oraz właściwej procedurze
SEP – BBJ

•

Typ programu certyfikacji – wyróżniony cyfrowo, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17067, specyficzny
rodzaj certyfikacji uwzględniający określony udział poszczególnych elementów (funkcji i działań)
oceny zgodności w systemie certyfikacji wyrobów

•

Certyfikat – dokument wydany na podstawie decyzji certyfikacyjnej, poprzedzonej weryfikacją
wyników działań w ramach przeprowadzonej oceny zgodności, potwierdzający spełnienie przez
podmiot tej oceny wymagań, wyspecyfikowanych we właściwym programie certyfikacji

•

Licencja1 – dokument stosowany w programach certyfikacji związanej z nadzorem, uprawniający
do posługiwania się w odniesieniu do certyfikowanego wyrobu zastrzeżonym znakiem
certyfikacyjnym

•

Nadzór – systematyczne powtarzanie przez jednostkę certyfikującą działań, określonych w danym
programie certyfikacji, stanowiących podstawę do podejmowania decyzji dla utrzymania ważności
certyfikatu

•

Inspekcja Fabryczna – sprawdzenie wszystkich działań prowadzonych w miejscu produkcji
wyrobów i określenie ich zgodności z wymaganiami wyspecyfikowanymi w danym programie
certyfikacji obejmującym nadzór

•

Inspekcja Przedlicencyjna – inspekcja fabryczna przeprowadzana na etapie oceny wstępnej, przed
przeglądem i podjęciem decyzji certyfikacyjnej

•

Inspekcja Rutynowa – inspekcja fabryczna przeprowadzana na etapie realizacji nadzoru w ramach
udzielonej certyfikacji

•

Badania Kontrolne – badania certyfikowanego wyrobu wykonywane na zlecenie jednostki
certyfikującej SEP – BBJ w ramach prowadzonego nadzoru

•

Umowa Certyfikacyjna2 – umowa dotycząca certyfikacji zawierana pomiędzy SEP – BBJ
a Klientem, Posiadaczem Certyfikatu, określająca prawa i obowiązki stron związane z prowadzoną
certyfikacją

•

Umowa Licencyjna3 – umowa zawarta pomiędzy SEP – BBJ a Klientem, Posiadaczem
Certyfikatu/Licencji, w przypadku certyfikacji związanej z uzyskaniem prawa do stosowania
zastrzeżonego Znaku Certyfikacyjnego, określająca obowiązki i uprawnienia obu stron związane
z udzielonym certyfikatem/licencją

1

2

3

Licencja nie musi stanowić odrębnego dokumentu, jeśli w treści certyfikatu zawarta jest klauzula dotycząca zasad
stosowania na certyfikowanych wyrobach zastrzeżonego znaku.
Na umowę tę składają się oświadczenia Klienta na złożonym wniosku o certyfikację oraz zaakceptowanej przez Klienta
ofercie jego realizacji złożonej przez SEP – BBJ.
Umowa ta w szczególności określa prawa i obowiązki Posiadacza Licencji związane z posługiwaniem się zastrzeżonym
Znakiem Certyfikacyjnym, a także warunki i zasady prowadzenia przez SEP – BBJ nadzoru w ramach udzielonego
certyfikatu/licencji.
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