Informace k žádosti o certifikát SECTOR Cert

Tyto informace jsou určeny pro kandidáty, kteří žádají o certifikát SECTOR Cert
prostřednictvím QC Plzeň.

1. Formulář se skládá z vlastní žádosti o certifikát, Etického kodexu a Všeobecných
obchodních podmínek (VOP). Ty jsou určeny pro Vaši informaci a na konci 2.
stránky žádosti jste vyzváni, abyste svým podpisem potvrdili, že jste s nimi byli
seznámeni.

2. Žádost je možné vyplnit rovnou ve formuláři, poté vytisknout, podepsat a
opatřit razítkem. Ke každé žádosti o certifikát (nová, prodloužení, recertifikace)
je třeba přiložit podepsaný Etický kodex.

3. Žádost včetně podepsaného Etického kodexu je možné zaslat naskenovanou
emailem na adresu hegnerova@qc.cz , nebo poštou na adresu
QC Plzeň s.r.o., Teslova 5, budova B1, 301 00 Plzeň.

4. K žádosti je nutno vždy přiložit fotografii uchazeče buďto v originále, nebo
naskenovanou ve formátu JPG.

.

5. Na 1. stránce žádosti nahoře je informace, že SECTOR Cert potvrzuje přijetí
vašich podkladů do 2 týdnů, a pokud se tak nestane, máte se obrátit na SECTOR
Cert, tel. +49 221 995940-20. Protože pro zjednodušení komunikace procházejí
Vaše žádosti naší kontrolou, obracejte se s veškerými dotazy přímo na QC Plzeň,
p.Hegnerová, tel. 377 420 635, mob. 605 372 585, nebo e-mailem na
hegnerova@qc.cz

www.qc.cz

Přijetí Vašich podkladů Vám potvrdíme per E-Mail. Pokud potvrzení
neobdržíte do dvou týdnů,můžete se se SECTOR Cert spojit telefonicky:
Telefon: +49 221 995940-20
Eingang bestätigt Eingabe Datenbank

Žádost o certifikát– DIN EN ISO 9712

FOTO
(nebo per e-mail)

Tímto žádám (e) o:

SECTOR Cert
Gesellschaft für Zertifizierung mbH
Büro Campus Deutz
Siegburger Straße 229c
50679 Köln

K identifikaci certifikované
osoby musí cert. orgán mít
k dispozici fotografii
(ne starší 10 let)

☐ první certifikaci / Erstzertifizierung
☐ prodloužení / Erneuerung
☐ rozšíření / Erweiterung
☐ recertifikaci / Rezertifizierung

.

☐ včetně průkazu / inkl. Zertifikatsausweis

nebo per E-Mail: Zertifizierung@sector-cert.com

☐ dodatečně schválení dle směrnice 2014/68/EU
zusätzlich Billigung nach 97/23/EG

Při prvních žádostech nebo změnách vyplnit prosím kompletně - (*) povinné údaje
1. Údaje o žadateli

2. Údaje o zaměstnavateli / Kontaktní adresa

Certifikát č. (je-li k dispozici) / Zertifikats-Nr. (falls vorhanden)*:

Název podniku / Name des Unternehmens*:

Titul/akad. stupeň / Titel / akad. Grad.:

Příjmení, jméno kontaktní osoby / Name, Vorname
Ansprechpartner*:

Příjmení, jméno / Name, Vorname

Oddělení, Funkce / Abteilung, Funktion*:

Datum narození / Geburtsdatum*:

Ulice / Straße:

Místo narození / Geburtsort*:

PSČ, Místo, země / PLZ, Ort, Land*:

Ulice / Straße:

Telefon*:

PSČ, místo, země / PLZ, Ort, Land:

Telefax:

Telefon:

E-Mail *:

E-Mail:

Fakturační adresa (jestliže se liší):

3. Plátce/Kostenträger:

☐ Zaměstnavatel/Arbeitgeber
☐ Žadatel/Antragsteller

IČO (DIČ).: ____________________________

☐ OSVČ/selbstständig

☐ soukromě/privat

Vaše interní objednávka č.: _______________________________

4. Údaje pro první certifikaci / rozšíření
Metoda / Stupeň

Sektor

Zkušební středisko

číslo / datum zkoušky
(viz zpráva o zkoušce)

Doba praxe
(v měsících)

0
Celková doba NDT praxe žadatele pro požadovanou metodu v měsících: _______
Stupeň 2-Certifikace: Doba praxe je doba ve stupni 1 nebo 2, jež probíhala pod kvalifikovaným dozorem.
Stupeň 3-Certifikace: Doba praxe je doba ve stupni 2,. jež probíhala pod kvalifikovaným dozorem
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Příjímení, jméno (žadatel):
5. Prodloužení (E) / Recertifikace (R) stávající certifikace
Metoda / Stupeň

Sektor

E nebo R

Metoda / Stupeň

Sektor

E nebo R

Prodloužení: kdykoli bez zkoušky až do 5 let po úspěšné první-, rozšiřující- nebo recertifikační zkoušce
Recertifikace: buď zkouškou nebo jiným způsobem kdykoli až do 5 let zpravidla po prodloužení

6. Potvrzení o uspokojivém vidění
☐ Doklad o uspokojivém vidění dle EN ISO 9712 odstavec 7.4 je uložen u zaměstnavatele.
Datum posledního testu vidění: ________________
7. Prohlášení nadřízené osoby / zplnomocněnce / OSVČ
☐ Tímto se pro žadatele o certifikaci potvrzuje:
- správnost údajů v bodech 2 až 6
- že u zaměstnavatele jsou uloženy ověřitelné dokumenty o dobách praxe
včetně nepřetržité NDT činnosti bez významného přerušení dle EN ISO 9712 odst. 3.27 a každoroční potvrzení testu
vidění dle EN ISO 9712 odst. 7.4 resp. dle specifických požadavků při prodlužování a / nebo recertifikaci

Jméno

Datum, podpis

8. Žádost o potvrzení pro NDT personál dle evropské směrnice - 2014/68/EU
☐ Tímto se potvrzuje, že žadatel v rámci časového období
12 měsíců prováděl více než 60 pracovních dní NDT
činnosti v oblasti tlakových zařízení. Tato činnost byla
prováděna v období ne delším než posledních 5 let..

Jméno podniku:

Jméno nadřízeného /autorizovaného zástupce:

V případě více metod se vyžaduje alespoň 15
pracovních dní pro každou požadovanou metodu.
Datum, podpis

9. Prohlášení žadatele
Tímto potvrzuji, že
a) všechny údaje v této žádosti jsou pravdivé
b) budu SECTOR Cert informovat, když údaje v certifikátu budou chybné, jestli předpoklady pro certiifikaci již nesplňuji nebo
když moje zde uvedené údaje se mezitím změnily
c) budu okamžitě SECTOR Cert informovat o všech námitkách, jež byly vzneseny proti certifikátu. Dále pak zprošťuji SECTOR
Cert všech nároků, které by mohly vzniknout na základě mojí činnosti jako certifikované osoby
d) v případě pozastavení nebo odebrání mojí certifikace se okamžitě zdržím jakékoli propagace a odkazování na mojí certifikaci
či certifikační statut
Jsem si vědom, že
a) nesprávné údaje v žádosti, chybné použití certifikátu nebo loga stejně tak jako porušení principů profesionální etiky SECTOR
Cert kdykoli opravňuje k tomu, že vydaný certifikát, jež je vlastnictvím certikačního orgánu, bude pozastaven nebo odebrán.
Certifikáty, které byly vydány s chybami, budou staženy, opraveny a znovu vydány s původní platností.
b) certifikát pro zkoušení prozařováním bez další autorizace neopravňuje provádět zkoušky prozařováním a musím respektovat
zákonné předpisy
Zmocňuji tímto SECTOR Cert vyžádat si jakoukoli informaci, která je zapotřebí, aby se mohly ověřit údaje požadované pro
certifikaci a jsem srozuměn s tím, že moje údaje budou elektronicky uloženy po dobu 10 let po vypršení platnosti certifikátu, aby
mohly sloužit při zpracovávání žádostí a být použity vhodným způsobem pro zveřejnění v seznamu certifikovaných osob. Poté
budou data automaticky vymazána.
Budou-li důvěrné informace o mé osobě vyžadovány nějakou třetí stranou, je to možné jen s mým písemným souhlasem,
ledaže by to vyplývalo se zákonných ustanovení.
Dále pak ztvrzuji svým podpisem, že jsem četl(a) všeobecné obchodní podmínky SECTOR Cert (AGB).

Datum, podpis
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Zásady profesionální etiky
které musíte dodržovat

Obecně
Držitel certifikátu je povinen stále jednat podle nejlepšího vědomí a svědomí, aby nezpůsobil újmu
osobám, svému okolí a věcnou škodu. Musí svou odbornost neustále aktualizovat a chovat se
nestranně a loajálně s ohledem na zájmy zaměstnavatele, zákazníka a veřejnosti. Držitel certifikátu
smí provádět jen ty činnosti, pro které je na základě svého vzdělání a zkušeností kvalifikován. Je-li
zapotřebí, je třeba přizvat odborníky nebo si je nechat doporučit.

Vztah k zaměstnavateli
Držitel certifikátu musí svůj pracovní poměr k zaměstnavateli upravit tak, aby tyto zásady
profesionální etiky mohl dodržovat, pokud to pracovní smlouva dovolí. Minimálně musí zajistit, aby
platnost jeho certifikátu byla správně pochopena a dodržována. Je povinen zaměstnavatele
neprodleně informovat, pokud platnost jeho certifikátu byla pozastavena nebo certifikát odebrán.

Odpovědnost vůči veřejnosti
Při vykonávání své činnosti musí držitel certifikátu chránit zájmy veřejnosti tím, že např. příslušná
místa bude informovat a zveřejnění poskytne objektivně a odborně správně. Nesmí podepsat zprávy
nebo jiné dokumenty o kvalitě, jejichž obsah nečetl, neschválil nebo za které není odpovědný. Držitel
certifikátu musí chránit informace, které mu byly důvěrně sděleny od zaměstnavatele, klienta, kolegy
nebo zástupce veřejnosti, a které mohou být dalekosáhle spojeny s obecným blahem.

Konflikt zájmů
Držitel certifikátu se musí vystříhat konfliktu zájmů s nadřízeným a zákazníkem. V případě, že se
tomu nelze vyhnout, pak musí ty, kterých se to týká, okamžitě a otevřeně informovat o důvodu
konfliktu. Při vyřizování jedné a té samé úlohy nesmí přijmout platbu z obou stran a nechat se ovlivnit
ve svém odborném úsudku odměnou jakéhokoli typu.

Porušení
Pokud se prokáže porušení etického kodexu, pak SECTOR Cert má právo vydaný certifikát
pozastavit nebo odebrat, tzn. prohlásit jej za neplatný. Neplatné certifikáty se musí neprodleně vrátit
certifikačnímu orgánu SECTOR Cert.

Prohlášení
Zásady etického chování jsem četl a obsahu jsem rozuměl. Podpisem potvrzuji, že je budu dodržovat
a jsem si vědom, že jejich porušení může vést k odebrání certifikátu.

...................................
místo, datum

FBA-03-61-03-CZ-Rev.1.1

...................................................
příjímení, jméno

.........................................
podpis
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Všeobecné obchodní podmínky
(VOP) společnosti SECTOR Cert –
GesellschaftfürZertifizierungGmbH
Stav: září 2015

1. Oblast platnosti
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro
poskytování služeb certifikačního orgánu SECTOR
Cert – Gesellschaft für Zertifizierung GmbH (dále jen
SECTOR Cert) v rámci provádění kvalifikačních
zkoušek a certifikací.
Certifikační systém je založen na normě DIN EN
ISO/IEC 17024:2012 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob, a je
akreditován společností DAkkS.
Odlišné obchodní podmínky jednotlivých účastníků
zkoušek či žadatelů o certifikaci (dále jen kandidát)
nelze uznat. Vedlejší dohody, přísliby a ostatní
prohlášení zaměstnanců společnosti SECTOR Cert
jsou závazné jen tehdy, pokud jsou společností
SECTOR Cert výslovně písemně potvrzeny.

2. Kvalifikační zkoušky
Zkoušky jsou organizovány a zajišťovány výhradně
zkušebními centry, která jsou společností SECTOR
Cert autorizována a kontrolována. Seznam autorizovaných zkušebních center lze nalézt na naší
domovské stránce http://www.sectorcert.com/unternehmen/zentren-und-standorte.html
Přihlášení k účasti na zkouškách nebo zrušení účasti
se provádí výhradně v příslušném zkušebním centru.
Účast podléhá všeobecným obchodním podmínkám
příslušného centra.
Kandidáti, kteří před nástupem na zkoušku nesplňují
minimální předpoklady účasti na zkoušce, nebudou
ke zkoušce připuštěni. Vrácení poplatku za zkoušku
je v tomto případě vyloučeno. Minimální předpoklady
jsou popsány v příslušném certifikačním programu.
Doklady o zkoušce vystavuje výhradně příslušné
zkušební centrum.
Zrušení účasti na zkoušce je třeba adresovat
příslušnému zkušebnímu centru jako pořadateli
kvalifikační zkoušky. Neexistuje žádný nárok na vrácení poplatku za zkoušku vůči společnosti SECTOR
Cert.
O jmenování a změně zkoušejícího rozhodne pouze
SECTOR Cert.

Používání mobilních telefonů, tabletů apod. během
zkoušky není dovoleno.
Záznamy zkoušek nebo odnášení zkušebních
otázek, zkušebních úkolů či listů s řešením není
dovoleno.
V prokazatelných
případech
bude
SECTOR Cert požadovat náhradu škody.
Během zkoušky se smí používat výhradně povolené
pomůcky. Kandidát se může v případě pochyb před
zkouškou dotázat.
Podvod nebo pokus o podvod vede k vyloučení
účastníka ze zkoušky. Zkouška nebude uznána.
Žádost o opakovanou účast na zkoušce je možno
podat nejdříve po roce.
Platba
zkušebního
poplatku
za
zkoušku
zkušebnímu centru není zárukou úspěšného složení
zkoušky.
Autorizovaný zkoušející rozhodne podle zadaných
pravidel a podle zadaného hodnotícího schématu
nestranně o složení zkoušky.
Neúspěšné zkoušky lze za poplatek zcela nebo
částečně opakovat. Platné časové lhůty, během
nichž se musí konat opakování, jsou upraveny
v příslušném certifikačním programu.
Předběžný výsledek zkoušky si lze vyžádat u
zkoušejícího na konci zkoušky. Oficiální výsledek
zkoušky obdrží kandidáti zpravidla 10 dnů po
zkoušce.
Nahlédnutí do hodnocené zkoušky je možné do 30
dnů od oznámení oficiálního výsledku na neformální
žádost v sídle společnosti SECTOR Cert v Kolíně
nad Rýnem. Kandidáti musí adresovat svou žádost
společnosti SECTOR Cert, na adresu Siegburger
Str. 229c, 50679 Köln nebo e-mailem na adresu
zertifizierung@sector-cert.com.
Doba platnosti výsledků zkoušky jako základ
certifikace je stanovena v příslušném certifikačním
programu.
Složení
kvalifikační
zkoušky
automaticky k získání certifikátu.

neopravňuje

3. Certifikace
Certifikace se provádí pouze na základě podání
žádosti. Žádosti je třeba adresovat společnosti
SECTOR Cert písemně a zcela vyplněné. Smí se
používat výhradně aktuálně platné formuláře žádosti. Tyto formuláře naleznete na adrese http://
www.sectorcert.com/download/antraege-und-infos.html.
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Certifikace bude provedena, jestliže budou splněny
všechny certifikační předpoklady příslušného
certifikačního programu. Certifikační rozhodnutí učiní
společnost SECTOR Cert na základě nestranného,
spravedlivého a nediskriminačního posouzení.

Certifikát ztrácí nadále svou platnost, pokud osoba
nezískala recertifikaci a zůstane neplatným až do
okamžiku, kdy osoba splní požadavky recertifikace
nebo první certifikace.

O zmírnění certifikačních předpokladů nebo o
zohlednění zvláštních požadavků rozhoduje pouze
společnost SECTOR Cert v ojedinělém případě a na
neformální žádost.

5. Stížnosti

Žadatel ujišťuje svým podpisem, že všechny jím
uvedené údaje jsou pravdivé a sdělené v dobré víře.
Zmocňuje výslovně společnost SECTOR Cert, aby
si vyžádala jakoukoli informaci, která je potřebná ke
kontrole nutných údajů. Kandidát musí společnost
SECTOR Cert informovat, jestliže údaje na certifikátu jsou chybné, již nejsou splněny předpoklady
certifikace nebo je nutno uvedené údaje změnit.
Kandidát se zavazuje dodržovat profesní etické
zásady. Tyto zásady jsou předpokladem platnosti
certifikátu.
Certifikát není v žádném případě podnikovou
autorizací. Ta je možná pouze prostřednictvím
zaměstnavatele. Dokument k předložení pro podnikovou autorizaci lze nalézt na adrese http://
www.sectorcert.com/download/.

Certifikát je vlastnictvím společnosti SECTOR Cert.
Bude zpravidla zaslán zaměstnavateli kandidáta a
poté bude předán kandidátovi. Společnost SECTOR
Cert je kdykoli oprávněna k tomu, aby kandidátovi
na vyžádání vystavila duplikát. V případě změny
zaměstnavatele si může kandidát zažádat o nové
vystavení svých certifikátů. Původní certifikáty
budou poté společností SECTOR Cert pozastaveny.
Certifikáty, které byly společností SECTOR Cert
vystaveny chybně, budou staženy, opraveny a
vystaveny znovu s původním datem vystavení.
Certifikát ze zkoušky prozářením (RT) podle ISO
9712 opravňuje bez dalšího k provádění zkoušek
prozářením. Kandidát se zavazuje dodržovat
zákonná ustanovení.

4. Pozastavení, odebrání, anulování
certifikátů
Porušování certifikačních pravidel nebo profesně
etických zásad, zánik certifikačních předpokladů
(např. fyzická neschopnost nebo podstatné
přerušení) i zavádějící použití certifikátu opravňují
společnost SECTOR Cert kdykoli k tomu, aby
certifikát pozastavila nebo odebrala.

Proti zaměstnancům společnosti SECTOR Cert
nebo proti certifikačním rozhodnutím lze zahájit
řízení
o
stížnosti
či
námitkové
řízení.
Stížnost/námitka musí být adresována písemně
vedoucímu certifikačního orgánu při společnosti
SECTOR Cert.

6. Ochranná známka
Certifikát vystavený společností SECTOR Cert je
vlastnictvím společnosti SECTOR Cert. Certifikát či
příslušné kopie se nesmí měnit ani zneužívat.
Certifikát musí být chráněn před zneužitím třetími
osobami. Užívací právo certifikátu se omezuje
přísně na předmět certifikace a je vázáno na jeho
platnost. Reklama s předmětem certifikace musí
správně
reprodukovat
obsah
vystaveného
certifikátu.
V případě pozastavení nebo odebrání certifikace
musí kandidát upustit od odkazů na existující
certifikaci nebo certifikovaný status (např. na
reklamních materiálech, webových stránkách atd.).
Použití loga společnosti SECTOR Cert vyžaduje
předchozí písemné schválení společností SECTOR
Cert. Logo se smí použít pouze odsouhlasenou
formou.
Proporční změny velikosti jsou dovoleny. Logo
nesmí být postoupeno třetím osobám ani
nástupcům.
Použití akreditačního symbolu / loga DAkkS není
dovoleno.
Porušování předpisů musí být okamžitě zastaveno
a musí být učiněna příslušná nápravná opatření.
Certifikační orgán si vyhrazuje právo na náhradu
škody.

7. Autorské právo a zveřejnění
Předávání podkladů, které byly poskytnuty
společností SECTOR Cert nebo autorizovanými
zkušebními centry, i získaných informací třetím
osobám není přípustné.
U školících podkladů a pomůcek není žádný nárok
na úplnost a tyto podklady se nesmějí používat ke
komerčním účelům.
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8. Ochrana údajů

12. Sídlo soudu, použitelné právo

SECTOR Cert potřebuje pro vystavení certifikátů
osobní údaje. Tyto údaje budou zpracovávány či
ukládány za dodržení předpisů ochrany údajů.
Všichni zaměstnanci společnosti SECTOR Cert jsou
smluvně vázáni zachováním důvěrnosti údajů.

Místem plnění a sídlem soudu je Kolín nad Rýnem,
pokud je to zákonem přípustné. Platí právo
Spolkové republiky Německo.

Výsledky zkoušky jsou osobní údaje ve smyslu § 3
spolkového zákona o ochraně údajů. Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá pouze po písemném
schválení dotčenou osobou. Zaměstnavatel dotčené
osoby je třetí osobou.

9. Zachování mlčenlivosti a
povinnost archivace
Společnost SECTOR Cert, její zaměstnanci a jí
pověřené třetí osoby jsou smluvně zavázáni k
zachování mlčenlivosti. Povinnost zachování
mlčenlivosti platí rovněž po skončení smluvního
poměru.
Společnost SECTOR Cert je povinna archivovat
záznamy o certifikačním procesu po nejméně jeden
kompletní certifikační cyklus. Zachování důvěrnosti
záznamů je zajištěno dokumentovaným řízením a v
pravidelných intervalech se kontroluje.

10. Platební podmínky a ceny
Pro výpočet ceny služeb platí ujednané odměny či
aktuální ceník na adrese http://www.sectorcert.com/
preise. Všechny ceny se rozumí netto, s připočtením
zákonné daně z přidané hodnoty.
Odměny jsou splatné okamžitě po obdržení faktury,
nejpozději však do termínu uvedeném na faktuře,
bez skonta.

11. Ručení a náhrada škody
Ručení společnosti SECTOR Cert je vyloučeno,
pokud příčina škody nespočívá v úmyslu či hrubé
nedbalosti a pokud nedošlo k újmě na životě, těle
nebo zdraví účastníka; pokud společnost SECTOR
Cert poruší závažnou smluvní povinnost (povinnost,
jejíž plnění umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na
jejíž dodržení se smluvní strana pravidelně odvolává
a smí se odvolávat), aniž by na straně společnosti
SECTOR Cert byl úmysl či hrubá nedbalost, je
náhradní povinnost omezena na obvyklou škodu.
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