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WSTĘP
Niniejszy dokument określa zasady posługiwania się przez Posiadacza Certyfikatu/Licencji zastrzeżonym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Biuro Badawcze ds. Jakości (SEP – BBJ) znakiem certyfikacyjnym wyrobu i powoływania przyznanego mu certyfikatu/licencji.1

1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

SEP – BBJ przyznaje Klientom, którzy uzyskali certyfikat/licencję wydany w ramach programu certyfikacji typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067, prawo do stosowania znaku certyfikacyjnego wyrobu na podstawie umowy licencyjnej.

1.2

Forma i wygląd znaków certyfikacyjnych, dla różnych programów certyfikacji, są przedstawione
w poszczególnych dokumentach serii DC 101.NN stanowiących opisy tych programów.

1.3

Posiadacz Certyfikatu/Licencji może stosować znak certyfikacyjny SEP – BBJ wyłącznie
w okresie ważności danego certyfikatu i tylko w odniesieniu do jednoznacznie zidentyfikowanych wyrobów, spełniających wymagania dokumentów odniesienia wymienionych w tym certyfikacie.

1.4

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania znaków certyfikac yjnych
SEP – BBJ oraz powoływania udzielonej przez SEP – BBJ certyfikacji, Posiadacz Certyfikatu/Licencji powinien zwracać się do SEP – BBJ na piśmie w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

2

WYMAGANIA

2.1

Znak certyfikacyjny przeznaczony jest do nanoszenia go głównie bezpośrednio na wyrobie,
chyba że uniemożliwiają to wymiary wyrobu. W tym przypadku znak może być naniesiony na
najmniejsze opakowaniu tego wyrobu, na którym będzie on mógł być widoczny.

2.2

Posiadacz Certyfikatu/Licencji nie może składać lub dopuszczać inne osoby do składania
w jego imieniu jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń, odnoszących się do uzyskanej certyfikacji.

2.3

Posiadacz Certyfikatu/Licencji nie może stosować lub dopuszczać do stosowania certyfikatu
lub jakiejkolwiek jego części w sposób wprowadzający w błąd.

2.4

Nie dopuszcza się przenoszenia prawa nanoszenia znaku certyfikacyjnego na wyrobach z innych
miejsc produkcji, niż wymienione w certyfikacie.

2.5

Sposób stosowania SEP – BBJ certyfikatu/licencji i/lub znaku certyfikacyjnego nie powinien
w żaden sposób sugerować, że SEP – BBJ przyjmuje na siebie odpowiedzialność za certyfikowane przez siebie wyroby.

2.6

W przypadku ograniczenia zakresu lub innych zmian w certyfikacie Posiadacz Certyfikatu/Licencji powinien wprowadzić odpowiednie zmiany w publikowanych materiałach, w których zamieszczany był znak certyfikacyjny lub powoływano uzyskaną certyfikację.

2.7

W okresie ważności certyfikatu Posiadacz Certyfikatu/Licencji ma obowiązek oznaczać każdy
egzemplarz certyfikowanego wyrobu znakiem certyfikacyjnym.

2.8

W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub utraty ważności wydanego certyfikatu Posiadacz Certyfikatu/Licencji powinien zaprzestać stosowania znaku certyfikacyjnego oraz powoływania
certyfikatu/licencji.

1

Niniejszy dokument należy czytać łącznie z postanowieniami podanymi w dokumencie DC 101 oraz w dokumentach
serii DC 101.NN zawierających opisy poszczególnych programów certyfikacji.
Zaleca się także zapoznanie z dokumentem DC 100 zawierającym terminy i definicje stosowane w dokumentach edytowanych publicznie przez SEP – BBJ.
Niniejszy dokument, w ograniczonym zakresie, ma także zastosowanie w odniesieniu do programów certyfikacji, w których nie występuje umowa licencyjna i oznaczanie certyfikowanych wyrobów znakiem certyfikacyjnym.
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2.9

Posiadacz Certyfikatu/Licencji nie może powoływać w mediach komunikacyjnych (prasa, TV
i radio, Internet, broszury, banery, reklamy lub ulotki) lub innych dokumentach udzielonej mu
przez SEP – BBJ certyfikacji w odniesieniu do wyrobów nieobjętych tą certyfikacją.

2.10

Posiadacz Certyfikatu/Licencji nie powinien wykorzystywać certyfikacji w sposób naruszający reputację SEP – BBJ i/lub danego programu certyfikacji oraz narażający SEP – BBJ
na utratę publicznej wiarygodności.

3

POSTĘPOWANIE SEP – BBJ

3.1

SEP – BBJ prowadzi nadzór nad stosowaniem certyfikatu i znaku certyfikacyjnego, zgodnie
z zasadami określonymi w danym programie certyfikacji.

3.2

W przypadku niewłaściwego stosowania przez Posiadacza Certyfikatu/Licencji znaku certyfikacyjnego, lub powoływania certyfikatu w sposób nieuprawniony, SEP – BBJ będzie podejmował odpowiednie działania obejmujące:
- żądanie przeprowadzenie korekcji i działań korygujących;
- zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu;
- opublikowania danych Posiadacza Certyfikatu/Licencji bezprawnie powołującego się na
certyfikację SEP – BBJ.

3.3

W przypadku rażącego naruszenia postanowień, o których mowa w rozdz. 2, lub fałszerstwa,
SEP – BBJ zastrzega sobie możliwość wykorzystania również drogi prawnej, wynikającej
z prawa własności do znaku oraz warunków zawartej z Posiadaczem Certyfikatu/Licencji
umowy licencyjnej, oraz upublicznienia stosownej informacji o naruszeniu tych praw.

3.4

W przypadku, gdy stwierdzone nieprawidłowości dotyczą znaku certyfikacyjnego, którego
współwłaścicielami są inne jednostki certyfikujące, SEP – BBJ powiadamia o zaistniałej sytuacji wszystkie pozostałe jednostki.
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