Wydanie 6 Czerwiec 16

Zasady wykorzystania znaków rejestracji ALCUMUS ISOQAR,
symbolu UKAS i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej (CE)
Niniejszy dokument wyjaśnia zasady wykorzystania Znaku Certyfikacji ALCUMUS ISOQAR oraz Znaku Akredytacji
UKAS dla Systemów Zarządzania i Certyfikacji Wyrobów a także oznaczenia CE dla certyfikatów wydanych od
dnia 1 sierpnia 2016

Powinni Państwo:
•
•

Prawidłowe użycie Znaków Certyfikacji i Rejestracji (Logo)

•
•
•

Używać logo, które widnieje na Państwa certyfikacie lub inne, które będzie zatwierdzone przez ISOQAR
CEE.
Dodać numer certyfikatu, który znajduje się na Państwa certyfikacie (przykład dla certyfikatu
o numerze: 1122 - patrz poniżej).
Dodać słowa “Numer Certyfikatu” lub “Nr Cert.” przed cyframi i umieścić centralnie pod logo.
Umieścić normę(-y) objętą certyfikacją centralnie pod Numerem Certyfikatu.
Jeśli posiadają Państwo certyfikację obejmującą więcej niż jedną normę to można je:
umieścić jedna pod drugą:

Nr Cert. 1122
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numer Certyfikatu 1122
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

wypisać w jednej linijce, wówczas należy oddzielić je od siebie przecinkiem:

Numer Certyfikatu 1122
ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001

Nr Cert. 1122
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001

lub lista standardów może być umieszczona z boku logo:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numer Certyfikatu 1122

I

Nr Cert. 1122

ISO 9001
SO 14001
OHSAS 18001

Kolory / Rozmiary

Przykłady nieprawidłowego użycia
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•

Proszę zwrócić uwagę, że numer certyfikatu nie może pojawić się w samym logo (np. obok lub zamiast
naszego numeru akredytacji 0026):

•

Proszę zwrócić uwagę, że następujące warianty nie są dozwolone:

•
•

Znaki mogą być używane w pełnym kolorze, w odcieniach szarości lub czarno-białe.
Na stronach internetowych i dokumentach elektronicznych logo oraz związany z nim tekst powinny
być czytelne.
Materiały drukowane

•
•

Należy również pamiętać, że termin Akredytowany nie należy stosować w odniesieniu do certyfikatów
wydanych przez Alcumus ISOQAR, jako, że klienci są certyfikowani przez Alcumus ISOQAR a nie są
akredytowani przez Alcumus ISOQAR.
•

Ograniczenia w użyciu znaków

Minimalna wysokość logo (wyłączając numer Państwa certyfikatu) to 20mm, jednakże może ona
zostać zredukowana do 15mm na wizytówkach, jeśli zostanie zachowana czytelność.
Maksymalna wysokość to 30mm na papierze A4, ale może zostać zwiększona proporcjonalnie do
większego rozmiaru papieru lub innego rodzaju nośnika.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znaków nie można stosować na produktach i opakowaniach produktów (np. blistrach, butelkach,
puszkach zawierających sprzedawany produkt), które są widoczne dla konsumentów lub w żaden inny
sposób, który mógłby być interpretowany przez klientów jako znak oznaczający zgodność wyrobu
(chyba, że towary lub produkty zostały wyprodukowane w ramach akredytowanego systemu
zgodności wyrobu).
Znaków nie można stosować w raportach z: testów laboratoryjnych, wzorcowania lub kontroli jako,
że w tym kontekście mogą być uważane za produkty.
Nie należy tworzyć lub pozwalać na używanie oświadczeń dotyczących certyfikacji, które mogą
wprowadzać w błąd.
Należy używać lub pozwalać na stosowanie dokumentu certyfikacji lub żadnej jego części w sposób
wprowadzający w błąd.
Po zawieszeniu lub wycofaniu certyfikacji należy przerwać stosowanie wszystkich materiałów
reklamowych zawierających odniesienie do certyfikacji (logo).
Należy dokonać zmian w materiałach reklamowych w przypadku zredukowania zakresu certyfikacji.
Odniesienie do certyfikowanego systemu zarządzania nie może być użyte w sposób sugerujący,
że jednostka certyfikująca (ISOQAR) certyfikuje produkt (w tym usługi) lub proces.
Nie należy sugerować, że certyfikacja dotyczy działań, które nie są objęte zakresem certyfikacji.
Nie należy używać certyfikacji w sposób, który mógłby narazić jednostkę certyfikującą (ISOQAR)
i/lub system certyfikacji na złą reputację bądź utratę zaufania publicznego.
Nie należy używać Znaków Akredytacji UKAS na pojazdach (chyba, że jest to część reklamy, która
może pojawić się np. w gazecie). Znak Certyfikacji ISOQAR może być użyty na pojazdach.
Nie należy używać znaków na elewacjach budynków (jednakże mogą być używane na wewnętrznych
ścianach i stoiskach wystawowych).
Nie należy stosować znaków na flagach.
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Należy umieścić oznakowanie CE na koniec etapu zakładowej kontroli produkcji (ZKP), i dodatkowo,
oznakowanie zgodności CE musi posiadać numer identyfikacyjny (jednostki notyfikującej) ISOQAR.
Oznaczenie CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikującej może zawierać piktogram lub inny znak
podkreślający, np, kategorię użycia. Jednakże, oznaczenie innych znaków, mogących wprowadzać w błąd
osoby trzecie, co do znaczenia i formy znaku CE jest zabronione.
Znaki te mogą zostać umieszczone wyłącznie na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji dołączonej
do produktu, pod warunkiem, że czytelność i widoczność oznakowania CE nie jest w ten sposób ograniczona.
Rozmiar / Kolor (Wzór i wymiary znakowania CE i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej)

Ograniczenia w użyciu znaków CE

Znak zgodności CE zgodnie z Decyzją 93/465/EC Załącznik B (d) oraz zgodnie z Załącznikiem ZA 3.1 do BS EN
1090 – 1 ma składać się z inicjałów w formie poniższej:

0513

←

Numer Jednostki Notyfikowanej ISOQAR

Znak CEE musi mieć min. 5mm wielkości i powinien znajdować się na opakowaniu i na samym urządzeniu,
gdy jest to możliwe (wytyczne nie określają koloru) wraz z numerem ISOQAR proporcjonalnie, aby zachować
widoczność, czytelność i trwałość.
Ulotki, instrukcje powinny również posiadać znak CE. Jeśli znak zostanie zmniejszony lub powiększony,
proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane. Różne elementy oznakowania CE muszą posiadać takie
same wymiary poziome, które nie mogą być mniejsze niż 5mm i muszą być umieszczone w sposób widoczny,
czytelny i trwały. Oznakowanie CE musi być umieszczone na produkcie lub na jego tabliczce znamionowej.
Jednakże, jeśli nie jest to możliwe lub uzasadnione ze względu na rodzaj produktu, znak musi być umieszczony
na opakowaniu, jeśli takowe istnieje, oraz na dokumentach produktu, jeśli dana dyrektywa przewiduje takie
dokumenty.
Nie można używać znaku CE samego, bez numeru identyfikacyjnego ISOQAR.
Nie można stworzyć albo pozwolić na jakiekolwiek oświadczenie wprowadzające w błąd dotyczące zgodności
znakowania CE.
Nie można używać albo pozwalać na użycie dokumentu certyfikacji spawalnictwa / ZKP lub jakiejkolwiek jego
części w sposób wprowadzający w błąd.
Po zawieszeniu lub wycofaniu certyfikacji należy przerwać stosowanie logo ISOQAR z numerem
identyfikacyjnym na wszystkich materiałach reklamowych, które odnoszą się do certyfikacji zgodnie
z uzgodnionym okresem użytkowania (na przykład produkt, który był wcześniej produkowany zgodnie z ZKP).
Należy zmienić wszystkie materiały reklamowe, kiedy zakres certyfikacji został zawężony, rozszerzony lub
zmieniony zgodnie z wymaganiami CPR & BS EN 1090 – 1.
Nie wolno sugerować, że certyfikacja (i numer identyfikacyjny ISOQAR) odnosi się do działań, które wykraczają
poza certyfikację.
Nie używać certyfikacji (oraz numeru identyfikacyjnego ISOQAR) w sposób, który może spowodować,
że mogłoby to przynieść jednostce notyfikacyjnej(ISOQAR) i/lub systemowi certyfikacji lub UKAS utratę
zaufania publicznego.

Stosowanie zastąpionych znaków
ISOQAR
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Klienci są zobowiązani do zaprzestania korzystania z wersji logo ISOQAR (przedstawionej poniżej) do
czasu kolejnej recertyfikacji. Klienci, którzy będą przechodzić recertyfikację w 2016, są zobowiązani
do korzystania z nowych znaków od 1 stycznia 2017 r.

Powyższe logo zostało zastąpione przez wersje przedstawioną poniżej

W sytuacji, gdy stare Logo jest przedstawione na pojazdach, jego stosowanie może być
kontynuowane do końca użytkowania pojazdów przez klienta, ale nie powinno być używany na
pojeździe zastępczym lub przeniesione na inny pojazd.

Nasi auditorzy będą sprawdzać użycie znaków podczas wizyt przeglądowych.

