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Pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky pre certifikáciu osôb
1.

Po úspešnom ukončení dohodnutého postupu certifikácie osoby dostane klient od certifikačného
orgánu osôb TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. (ďalej len „COO TTSK) príslušné osvedčenie, preukaz
alebo certifikát. Vlastníkom certifikátu, preukazu alebo osvedčenia (ďalej len certifikát) je
spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

2.

TTSK neumožňuje certifikovaným osobám používať certifikačnú značku ani logo TÜV Thüringen
Slovakia s.r.o. a rovnako tak neumožňuje ani použitie akreditačnej značky SNAS ani odkaz na
akreditáciu.

3.

Klienti majú oprávnenie preukazovať sa s certifikátom vydaným akreditovaným certifikačným
orgánom (MSA/CS-02). Certifikácia udeľuje klientovi jednoduché, neprenosné a nevýhradné právo
používať certifikát počas celej doby platnosti certifikácie v súlade s nasledujúcimi podmienkami.

4.

Klient nie je oprávnený certifikát akýmkoľvek spôsobom upravovať. To platí aj pre sfarbenie, okrem
čiernobieleho zobrazenia. Klient si je vedomý skutočnosti, že akékoľvek úpravy certifikátu budú
predstavovať prípad nesprávneho použitia a budú mať za následok okamžité odobratie práva na
používanie certifikátu.

5.

Klient použije certifikát výlučne tak, aby poskytoval iba informácie o predmete certifikácie, na ktorý
sa vzťahuje platný certifikát.

6.

Klient nesmie používať certifikáciu takým spôsobom, aby diskreditoval COO TTSK a / alebo
certifikačný systém, aby tento stratil dôveru verejnosti.

7.

Klient nesmie robiť nijaké zavádzajúce vyhlásenia, pokiaľ ide o jeho certifikáciu, ani iným
nedovoliť, aby tak urobili.

8.

Právo klienta používať certifikát zanikne, ak klient nevie preukázať platnú certifikáciu, má
pozastavenú certifikáciu a po uplynutí platnosti certifikátu.

9.

COO TTSK môže certifikáciu pozastaviť, zúžiť alebo odobrať vtedy, ak:
9.1. COO zistil vážne nedostatky odborného charakteru pri výkone činnosti osôb,
9.2. COO bol upozornený orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy, klientmi
COO na vážne nedostatky v činnosti certifikovaných osôb,
9.3. v priebehu činnosti certifikovanej osoby sa zistí nedodržiavanie certifikačnej schémy (napr.
neuskutočnené overovanie zrakovej ostrosti v ročných intervaloch),
Počas pozastavenia nesmie klient inzerovať s odvolaním sa na certifikát. Stav certifikácie je v
zozname platných certifikátov zaregistrovaný ako pozastavený.

10.

COO TTSK i bez oznámenia pozastaví certifikáciu, ak:
10.1. certifikovaná osoba pri svojej činnosti dočasne neplní certifikačné požiadavky,
10.2. certifikovaná osoba aj napriek písomnej výzve neodstránila menej závažné nedostatky
v plnení certifikačných požiadaviek v lehote kratšej ako 2 mesiace alebo prijaté opatrenia
nestačia na úplné odstránenie nedostatkov,

11.

COO TTSK i bez oznámenia odoberie certifikáciu, ak:
11.1. certifikovaná osoba pri svojej činnosti neplní certifikačné požiadavky, záväzky a certifikačnú
dohodu,
11.2. certifikovaná osoba bola právoplatne odsúdená,
11.3. certifikovaná osoba, ktorá má pozastavenú certifikáciu nedokáže do 6 mesiacov od
pozastavenia odstrániť jej príčinu,
11.4. certifikovaná osoba opakovane poruší povinnosť hlásiť COO všetky závažné skutočnosti,
ktoré sa týkajú certifikovaných činností.

12.

Právo klienta používať certifikát zanikne s okamžitou platnosťou bez oznámenia, ak klient použije
certifikát spôsobom, ktorý porušuje ustanovenia týchto Pravidiel používania certifikátov a značiek
TÜV Thüringen alebo ho používa iným spôsobom, najmä tiež ak:
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12.1. klient nenahlási COO TTSK bezodkladne zmeny v podmienkach alebo okolnostiach, ktoré sú
relevantné pre certifikáciu, ani náznaky týchto zmien,
12.2. certifikát je zneužitý, neoprávneným alebo zavádzajúcim spôsobom;
12.3. výsledky dozoru už nepotvrdzujú dodržiavanie podmienok na udržanie platnosti certifikátu,
12.4. certifikácia alebo udržiavanie certifikátu je zakázané právnymi predpismi alebo súdom,
13.

COO TTSK má právo pozastaviť, odňať alebo zrušiť používanie certifikátu, ak existuje akýkoľvek z
dôvodov uvedených vyššie alebo ak klient trvale alebo závažne neplní požiadavky na certifikáciu.

14.

Právo klienta používať certifikát zanikne na konci dohodnutej doby v prípade, že dôjde k riadnemu
ukončeniu certifikácie, alebo s okamžitou platnosťou v prípade, že dôjde k oprávnenému
ukončeniu certifikácie zo strany COO TTSK.

15.

Ak právo na používanie uplynie alebo bude ukončené, klient v lehote do 30 dní od ukončenia
zmluvy vráti certifikát vrátane všetkých jeho kópií a okamžite prestane používať certifikát. Klient
okamžite odstráni akýkoľvek odkaz na certifikáciu z elektronických médií a iných reklamných
materiálov a zdrží sa používania a distribúcie reklamných materiálov alebo akýchkoľvek odkazov
na certifikáciu. Klient okamžite zakáže tretím stranám inzerovať s certifikátom klienta alebo
komerčne používať jeho značku tak, aby využíval akýkoľvek takýto odkaz, a predloží o tom dôkaz.

16.

V prípade porušenia zmluvných ustanovení si COO TTSK vyhradzuje právo uplatniť nároky na
náhradu škody.

17.

Klient poskytne dôkazy o použití certifikátu v priebehu jeho platnosti. Týmto sa poukazuje na to, že
normy, na ktorých je založená certifikácia, zaväzujú vykonávateľa COO TTSK na kontrolu
správneho používania certifikácie a jeho overovanie náhodnými kontrolami. COO TTSK takisto
sleduje všetky správy prijaté od tretích strán.

18.

Klient bezodkladne informuje COO TTSK, ak zistí, že tretie strany zneužívajú certifikáty udelené
klientovi.

19.

Tieto pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.
nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2020.
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Pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky pre certifikáciu systémov manažérstva
1.

Po úspešnom ukončení dohodnutého postupu certifikácie dostane klient od certifikačného orgánu
TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. (ďalej len „COSM TTSK) príslušné osvedčenie alebo certifikát
a/alebo skúšobnú/certifikačnú značku (ďalej len „značka“). Vlastníkom správy, certifikátu a značky
je TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.
Certifikácia udeľuje klientovi jednoduché, neprenosné a nevýhradné právo používať certifikát a
príslušnú značku súvisiacu s jeho certifikáciou počas celej doby certifikácie v súlade s
nasledujúcimi podmienkami na účely reklamy, napr. v dokumentoch pre obchodnú korešpondenciu
a v komunikačných médiách (dokumenty, letáky, reklamné materiály, internet, atď.).
Akékoľvek iné použitie loga TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. nie je povolené.

2.

TÜV Thüringen Slovakia na žiadosť objednávateľa poskytne objednávateľovi značku na účely
navrhovania reklamných materiálov prostredníctvom súboru vo formátoch „* .png“, „* .jpc“ „* .tiff“, „*
formát .pdf “alebo„ * .eps “.
Klient sa zaviaže, že grafický súbor uschová na bezpečnom mieste, ochráni ho pred akýmikoľvek
úpravami a zneužitím a bez súhlasu COSM TTSK ho neposkytne žiadnym tretím stranám.

3.

Klient nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom upravovať certifikát alebo značku. To platí aj pre
sfarbenie, okrem čiernobieleho zobrazenia. Klient si je vedomý skutočnosti, že akékoľvek úpravy
značky, napr. farebné zmeny, úprava písma atď., budú predstavovať prípad nesprávneho použitia
a budú mať za následok okamžité odobratie práva na používanie značky. Je potrebné zabezpečiť,
aby klient pri používaní značky nanášal výlučne tieto typy sfarbenia:
Modrá: HKS 42 (modrá), v štvorfarebnej tlači, ktorá má byť prezentovaná ako:





N (papier bez povrchovej úpravy) C 100, M 60, Y 0, K 0
K (plast) C 100, M 80, Y 0, K 0
E (nekonečný papier) C 100, M 80, Y 0, K 0
Z (novinový papier) C 100, M 80, Y 0, K 0

Červená: HKS 15 (červená), v štvorfarebnej tlači, ktorá sa zobrazuje ako:





N (papier bez povrchovej úpravy) C 5, M 85, Y 70, K 0
K (plast) C 10, M 100, Y 80, K 0
E (nekonečný papier) C 10, M 100, Y 80, K 0
Z (novinový papier) C 0, M 95, Y 70, K 0

Pri zmene veľkosti musí byť značka použitá iba v príslušnom pomere, minimálna výška je 1,5 cm.
Šírka sa dosiahne príslušným zmenšením mierky značky. Klient v každom prípade zabezpečí
čitateľnosť všetkých detailov uvedených na značke.
4.

Značku smie používať iba klient a iba v priamej súvislosti so svojim menom alebo logom. Klient
nesmie použiť značku na produkte alebo na obale produktu alebo akýmkoľvek iným spôsobom,
ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu. Klient nesmie použiť značku na
správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii alebo iných certifikátoch, ktoré sa
neviažu na poskytnutý rozsah a štandard certifikácie zo strany certifikačného orgánu.

5.

Pri použití značky v e-mailovej korešpondencii alebo na internete musí byť značka uvedená iba vo
formáte chránenom proti kopírovaniu.

6.

Povolenie poskytnuté klientovi na použitie certifikátu a značky zo strany COSM TTSK sa vzťahuje
výlučne na klientske alebo organizačné jednotky uvedené v rozsahu certifikácie a iba na obchodné
účely. Používanie značiek v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje rozsah certifikácie, je prísne
zakázané. Pri znižovaní alebo rozširovaní rozsahu sa komunikačné médiá vrátane reklamných
materiálov zodpovedajúcim spôsobom upravia.

7.

Klient použije certifikát a značku výlučne tak, aby poskytoval iba informácie o predmete certifikácie,
na ktorý sa vzťahuje platné osvedčenie/certifikát. Klient môže použiť vyhlásenie o tom, že má
certifikovaný systém manažérstva na obale produktu alebo v sprievodnej dokumentácii. Za obal
výrobku sa považuje to, čo môže byť odstránené bez rozpadnutia alebo poškodenia produktu. Za
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sprievodné informácie sú považované také, ktoré môžu existovať aj samostatne alebo sú ľahko
odnímateľné. Typový alebo certifikačný štítok sa považuje za časť výrobku.
Vzor vyhlásenia:
Systém manažérstva kvality spoločnosti „XY“ (názov/obchodné meno spoločnosti) je certifikovaný TÜV
Thüringen Slovakia s.r.o. podľa EN ISO 9001:2015.
The quality management system of the company „XY“ (e.g. brand name) is certified by TÜV Thüringen
Slovakia s.r.o. according to EN ISO 9001:2015.
8.

Klient nesmie používať certifikáciu takým spôsobom, aby diskreditoval COSM TTSK a / alebo
certifikačný systém, aby tento stratil dôveru verejnosti.

9.

Klient nesmie pôsobiť dojmom, akoby išlo o úradnú kontrolu. Klient vo svojej reklamnej a
porovnateľnej činnosti objasní, že certifikácia je dobrovoľným konaním v súlade s dohodou
založenou na súkromnom práve.

10.

Klient nesmie robiť nijaké zavádzajúce vyhlásenia, pokiaľ ide o jeho certifikáciu, ani iným
nedovoliť, aby tak urobili.

11.

Právo klienta používať certifikáty a značky zanikne, ak klient nevie preukázať platnú certifikáciu,
najmä po uplynutí platnosti certifikátu.

12.

Právo klienta používať certifikáty a značky zanikne s okamžitou platnosťou bez oznámenia, ak
klient použije certifikát a / alebo značku spôsobom, ktorý porušuje ustanovenia týchto Pravidiel
používania certifikátov a značiek TÜV Thüringen alebo ich používa iným spôsobom v rozpore so
zmluvou, najmä tiež ak
12.1

klient nenahlási COSM TTSK okamžite zmeny v podmienkach alebo okolnostiach, ktoré
sú relevantné pre certifikáciu, ani náznaky týchto zmien,

12.2

osvedčenia alebo značky sú zneužité,

12.3

výsledky certifikácie už nepotvrdzujú udržanie platnosti certifikátov,

12.4

sa začne konkurzné konanie týkajúce sa majetku klienta alebo ak sa zamietne žiadosť o
začatie konkurzného konania proti klientovi pre nedostatok majetku,

12.5

odmena sa nevypláca v lehote stanovenej zhotoviteľom,

12.6

kontroly nemožno vykonať z dôvodov, za ktoré zodpovedá klient,

12.7

certifikácia alebo udržiavanie certifikátov je zakázané právnymi predpismi alebo súdom,

12.8

klient používa certifikáty alebo značky spôsobom, ktorý porušuje ustanovenia certifikačnej
zmluvy a iných relevantných prvkov zmluvy, alebo ak ich klient používa iným spôsobom,
ktorý je v rozpore so zmluvou,

COSM TTSK má právo pozastaviť, odňať alebo zrušiť používanie certifikátov, ak existuje
akýkoľvek z dôvodov uvedených vyššie alebo ak objednávateľ trvale alebo závažne neplní
požiadavky na certifikáciu.
13.

Právo klienta používať certifikát alebo značku zanikne na konci dohodnutej doby v prípade, že
dôjde k riadnemu ukončeniu zmluvy výpoveďou, alebo s okamžitou platnosťou v prípade, že dôjde
k oprávnenému ukončeniu zmluvy zo strany COSM TTSK.

14.

Ak právo na používanie uplynie alebo bude ukončené, klient vráti certifikát vrátane všetkých jeho
kópií a značku COSM TTSK a okamžite prestane používať certifikát aj značku. Klient okamžite
odstráni akýkoľvek odkaz na certifikáciu vrátane značiek z elektronických médií a iných
reklamných materiálov a zdrží sa používania a distribúcie reklamných materiálov so značkami
alebo akýchkoľvek odkazov na certifikáciu. Klient okamžite zakáže tretím stranám inzerovať s
certifikátom klienta alebo komerčne používať jeho značku tak, aby využíval akýkoľvek takýto
odkaz, a predloží o tom dôkaz.
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15.

V prípade porušenia zmluvných ustanovení si COSM TTSK vyhradzuje právo uplatniť nároky na
náhradu škody.

16.

Ak sa dá predpokladať, že klient nesplní certifikačné požiadavky iba dočasne, môže byť certifikácia
pozastavená. Počas pozastavenia nesmie klient používať ani inzerovať s certifikátom. Stav
certifikácie je v zozname prístupných certifikátov zaregistrovaný ako neplatný.

17.

Ak sa v stanovenej lehote neodstráni dôvod pozastavenia, certifikát sa odoberie.

18.

Klient poskytne dôkazy o použití certifikátu a značky v priebehu obchodnej praxe. Týmto sa
poukazuje na to, že normy, na ktorých je založená certifikácia, zaväzujú dodávateľa CO TTSK
správne používanie certifikácie náhodnými kontrolami. CO TTSK takisto sleduje všetky správy
prijaté od tretích strán.

19.

Klient bezodkladne informuje CO TTSK, ak zistí, že tretie strany zneužívajú certifikáty alebo
značky udelené objednávateľovi.

20.

Tieto pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.
nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2021.
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Pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky pre certifikáciu produktov
1.

Po úspešnom ukončení dohodnutého postupu certifikácie produktu dostane objednávateľ od
certifikačného orgánu TÜV Thüringen Slovakia (ďalej len „COV TTSK) certifikát a/alebo
certifikačnú značku (ďalej len „značka“). Vlastníkom správy, certifikátu a značky je TÜV Thüringen
Slovakia s.r.o.
Certifikácia udeľuje klientovi jednoduché, neprenosné a nevýhradné právo používať certifikát a
príslušnú značku súvisiacu s jeho certifikáciou počas celej doby certifikácie v súlade s
nasledujúcimi podmienkami na účely reklamy, napr. v dokumentoch pre obchodnú korešpondenciu
a v komunikačných médiách (dokumenty, letáky, reklamné materiály, internet, atď.).
Akékoľvek iné použitie loga TÜV Thüringen nie je povolené.

2.

TÜV Thüringen Slovakia na žiadosť objednávateľa poskytne objednávateľovi značku na účely
navrhovania reklamných materiálov prostredníctvom súboru vo formátoch „* .png“, „* .jpc“ „* .tiff“, „*
formát .pdf “alebo„ * .eps “.
Klient sa zaviaže, že grafický súbor uschová na bezpečnom mieste, ochráni ho pred akýmikoľvek
úpravami a zneužitím a bez súhlasu COV TTSK ho neposkytne žiadnym tretím stranám.

3.

Klient nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom upravovať certifikát alebo značku. To platí aj pre
sfarbenie, okrem čiernobieleho zobrazenia. Klient si je vedomý skutočnosti, že akékoľvek úpravy
značky, napr. farebné zmeny, úprava písma atď., budú predstavovať prípad nesprávneho použitia
a budú mať za následok okamžité odobratie práva na používanie značky. Je potrebné zabezpečiť,
aby klient pri používaní značky nanášal výlučne tieto typy sfarbenia:
Modrá: HKS 42 (modrá), v štvorfarebnej tlači, ktorá má byť prezentovaná ako:





N (papier bez povrchovej úpravy) C 100, M 60, Y 0, K 0
K (plast) C 100, M 80, Y 0, K 0
E (nekonečný papier) C 100, M 80, Y 0, K 0
Z (novinový papier) C 100, M 80, Y 0, K 0

Červená: HKS 15 (červená), v štvorfarebnej tlači, ktorá sa zobrazuje ako:





N (papier bez povrchovej úpravy) C 5, M 85, Y 70, K 0
K (plast) C 10, M 100, Y 80, K 0
E (nekonečný papier) C 10, M 100, Y 80, K 0
Z (novinový papier) C 0, M 95, Y 70, K 0

Pri zmene veľkosti musí byť značka použitá iba v príslušnom pomere, minimálna výška je 1,5 cm.
Šírka sa dosiahne príslušným zmenšením mierky značky. Klient v každom prípade zabezpečí
čitateľnosť všetkých detailov uvedených na značke.
4.

Značku smie používať iba klient a iba v priamej súvislosti so svojim obchodným menom alebo
logom. V prípade, ak to umožňujú certifikačné požiadavky alebo vlastník schémy, značku môže
použiť klient na výrobku alebo na jeho obale. Pri certifikácii systému zabezpečenia kvality procesu
zvárania podľa EN ISO 3834 sa právo na používanie certifikačnej značky na výrobku neudeľuje.

5.

Pri použití značky v e-mailovej korešpondencii alebo na internete musí byť značka uvedená iba vo
formáte chránenom proti kopírovaniu.

6.

Povolenie poskytnuté klientovi na použitie certifikátu a značky zo strany CO TTSK sa vzťahuje
výlučne na produkty a klientske alebo organizačné jednotky uvedené v rozsahu certifikácie a iba
na obchodné účely. Používanie odkazov na certifikáciu alebo značiek v oblastiach, na ktoré sa
nevzťahuje predmet certifikácie, je prísne zakázané.
Pri zúžení alebo rozširovaní predmetu certifikácie sa komunikačné médiá vrátane reklamných
materiálov zodpovedajúcim spôsobom musia upraviť.

7.

Klient použije certifikát a značku, prípadne odkaz na certifikáciu výlučne tak, aby poskytoval iba
informácie o predmete certifikácie, na ktorý sa vzťahuje platný certifikát. Ak klient poskytuje kópie
certifikátov ostatným, tieto sa musia kopírovať v plnom rozsahu, vrátane príloh.
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8.

Klient nesmie používať certifikáciu produktu takým spôsobom, aby diskreditoval CO TTSK a /
alebo certifikačnú schému, spôsobom narúšajúcim povesť COV TTSK tak, aby priviedol COV do
hanby, aby tento stratil dôveru verejnosti.

9.

Klient nesmie pôsobiť dojmom, akoby išlo o úradnú kontrolu. Klient vo svojej reklamnej a
porovnateľnej činnosti objasní, že certifikácia je dobrovoľným konaním v súlade s dohodou
založenou na súkromnom práve.

10.

Klient nesmie robiť nijaké zavádzajúce alebo neoprávnené vyhlásenia, pokiaľ ide o jeho certifikáciu
produktu, ani iným nedovoliť, aby tak urobili.

11.

Právo klienta používať certifikáty, odkazy na certifikáciu a značku zanikne, ak klient nevie
preukázať platnú certifikáciu, má pozastavenú certifikáciu a po uplynutí platnosti certifikátu.

12.

Právo klienta používať certifikáty a značky zanikne s okamžitou platnosťou bez oznámenia, ak
klient použije certifikát a / alebo značku spôsobom, ktorý porušuje ustanovenia týchto Pravidiel
používania certifikátov a značiek TÜV Thüringen alebo ich používa iným spôsobom v rozpore so
zmluvou, najmä tiež ak
12.1. klient nenahlási COV TTSK bezodkladne zmeny v podmienkach alebo okolnostiach, ktoré
sú relevantné pre certifikáciu, ani náznaky týchto zmien,
12.2. certifikáty alebo značky sú zneužité, neoprávneným alebo zavádzajúcim spôsobom;
12.3. výsledky certifikácie a dozoru už nepotvrdzujú podmienky na udržanie platnosti certifikátov,
12.4. sa začne konkurzné konanie týkajúce sa majetku klienta alebo ak sa zamietne žiadosť o
začatie konkurzného konania proti klientovi pre nedostatok majetku,
12.5. odmena sa nevypláca v lehote stanovenej vykonávateľom,
12.6. kontroly/dozor nemožno vykonať z dôvodov, za ktoré zodpovedá klient,
12.7. certifikácia alebo udržiavanie certifikátov je zakázané právnymi predpismi alebo súdom,
12.8. klient používa certifikáty alebo značky spôsobom, ktorý porušuje ustanovenia certifikačnej
dohody/zmluvy a iných relevantných prvkov dohody/ zmluvy, alebo ak ich klient používa
iným spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou,
COV TTSK má právo pozastaviť, odňať alebo zrušiť používanie certifikátov, ak existuje akýkoľvek
z dôvodov uvedených vyššie alebo ak objednávateľ trvale alebo závažne neplní požiadavky na
certifikáciu, vrátane vykonávania príslušných zmien, ktoré mu oznámi COV TTSK alebo ktoré sú
iniciované klientom.

13.

Právo klienta používať certifikát alebo značku zanikne na konci dohodnutej doby v prípade, že
dôjde k riadnemu ukončeniu zmluvy výpoveďou, alebo s okamžitou platnosťou v prípade, že dôjde
k oprávnenému ukončeniu zmluvy zo strany COV TTSK.

14.

Ak právo na používanie uplynie alebo bude ukončené, klient vráti certifikát, vrátane všetkých jeho
kópií a značku COV TTSK (na elektronickom nosiči) a okamžite prestane používať certifikát aj
značku. Klient okamžite odstráni akýkoľvek odkaz na certifikáciu vrátane značiek z elektronických
médií a iných reklamných materiálov a zdrží sa používania a distribúcie reklamných materiálov so
značkami alebo akýchkoľvek odkazov na certifikáciu. Klient okamžite zakáže tretím stranám
inzerovať s certifikátom klienta alebo komerčne používať jeho značku tak, aby využíval akýkoľvek
takýto odkaz, a predloží o tom dôkaz COV TTSK.

15.

V prípade porušenia zmluvných ustanovení si COV TTSK vyhradzuje právo uplatniť nároky na
náhradu škody.

16.

Ak sa dá predpokladať, že klient nesplní certifikačné požiadavky iba dočasne, môže byť certifikácia
pozastavená. Počas pozastavenia nesmie klient inzerovať s certifikátom. Stav certifikácie je v
zozname certifikovaných produktov zaregistrovaný ako pozastavený. V prípade pozastavenia
certifikácie platia ustanovenia bodu14.

17.

Ak sa v stanovenej lehote neodstráni dôvod pozastavenia, certifikát sa odoberie a klient vráti
certifikát podľa bodu 14.

Pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky
TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Vydanie:
01b/2021

Strana:
8z8

18.

Klient poskytne dôkazy o použití certifikátu a značky v priebehu obchodnej praxe. Týmto sa
poukazuje na to, že normy, na ktorých je založená certifikácia, zaväzujú vykonávateľa COV TTSK
na správne používanie certifikácie a overovanie náhodnými kontrolami. COV TTSK takisto sleduje
všetky správy prijaté od tretích strán.

19.

Klient bezodkladne informuje COV TTSK, ak zistí, že tretie strany zneužívajú certifikáty alebo
značky udelené objednávateľovi.

20.

Tieto pravidlá pre používanie certifikátu a certifikačnej značky TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.
nadobúdajú účinnosť dňa 04.08.2021.

