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 a Etického kodexu.
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 pošlete naskenovanou emailem
na adresu hegnerova@qc.cz
4. K žádosti je nutno vždy přiložit fotografii uchazeče buďto v originále nebo
naskenovanou ve formátu JPG.
5. Na adrese www.qc.cz v sekci Ke stažení najdete Všeobecné obchodní podmínky
a Prohlášení o ochraně osobních údajů.
6. 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. Pro zjednodušení komunikace procházejí Vaše
žádosti naší kontrolou, obracejte se s veškerými dotazy přímo na QC Plzeň,
pí. Hegnerová, tel. 377 420 635, mob. 605 372 585, nebo e-mailem
hegnerova@qc.cz .

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

Žádost o certifikát – DIN EN ISO 9712
SECTOR Cert
Gesellschaft für Zertifizierung GmbH
Büro Campus Deutz
Siegburger Straße 229c
50679 Cologne
GERMANY

PHOTO
(nebo per e-mail)
K identifikaci
certifikované osoby
musí certifikační orgán
mít k dispozici
fotografii (ne starší 10
let)

nebo per E-Mail: certification@sector-cert.com
Při prvních žádostech nebo změnách vyplnit prosím kompletně – Povinné údaje (*)

2. Údaje o zaměstnavateli / Kontaktní adresa
Employer information / Mailing address

1. Údaje o žadateli / Applicant information
Certifikát č. (je-li k dispozici) / Certificate No. (if available)*:

Název společnosti / Name of company*:

Titul /Title / academic degree:

Příjmení, jméno kontaktní osoby / Surname, forename of the
contact person*:

Příjmení, jméno / Surname, forename*:

Oddělení / Funkce / Department / Function*:

Datum narození / Date
of birth*:

Ulice / Street*:

Místo narození / Place of birth:

Ulice / Street*:

PSČ, město, země / Postcode, place, country*:

PSČ, město, země / Postcode, place, country*:

Telefon / Telephone*:

Telefon / Telephone:

Telefax:

E-mail:

E-mail*:

Fakturační adresa (jestliže se liší) / Invoice address (if different):

3. Plátce:

☐ Zaměstnavatel

IČO (DIČ): ____________________________

☐ OSVČ

☐ Žadatel

☐ soukromě

Vaše interní objednávka č.: _______________________________

včetně průkazu

4. Žádost o certifikaci

 Ano /  Ne

První certifikace / rozšíření
Metoda/Stupeň Sektor

Zkušební středisko/město

Číslo/Datum zkoušky
(viz zpráva o zkoušce)

Rozšíření
Doba praxe
(v měsících)

E

R

(prodloužení)

(recertifikace)

























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.
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.
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Příjmení, jméno (žadatel)

5. Potvrzení o uspokojivém vidění
☐ Doklad o uspokojivém vidění dle EN ISO 9712 odstavec 7.4 je uložen u zaměstnavatele (doklad, prosím, nezasílejte).
Datum posledního testu vidění: _________________

6. Prohlášení nadřízené osoby / zplnomocněnce / OSVČ
☐ Tímto za uchazeče / certifikovanou osobu potvrzuji, že:
- informace poskytnuté v bodech 1 až 5 jsou pravdivé
- ověřitelné dokumenty o dobách praxe jsou k dispozici u zaměstnavatele
- osoba provádí NDT činnosti bez významného přerušení dle EN ISO 9712 odst. 3.27 a že každý rok dokládá potvrzení
testu vidění dle EN ISO 9712 odst. 7.4 nebo specifických zaměstnavatelských požadavků (při prodlužování a recertifikaci).

Jméno

Datum, podpis

7. Žádost o potvrzení pro NDT personál dle evropské směrnice 2014/68/EU (PED) tlaková zařízení
☐ Tímto se potvrzuje, že žadatel v rámci časového období
12 měsíců prováděl více než 60 pracovních dní NDT
činnosti v oblasti tlakových zařízení. Tato doba praxe
není starší více jak 5 let.
V případě více metod se vyžaduje alespoň 15
pracovních dní pro každou požadovanou metodu.

Jméno společnosti:
Jméno nadřízeného / autorizovaného zástupce:

Datum, podpis

8. Prohlášení žadatele
Tímto potvrzuji, že
a) všechny údaje v této žádosti jsou pravdivé.
b) budu informovat SECTOR Cert, pokud údaje v certifikátu budou chybné, pokud již nebudu splňovat předpoklady pro
certifikaci nebo pokud se zde uvedené údaje změnily.
c) budu okamžitě informovat SECTOR Cert o všech námitkách jež byly vzneseny proti mně vydanému 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 státu.
Jsem si vědom, že
a) nesprávné údaje v žádosti, chybné použití certifikátu nebo loga stejně tak jako porušení principů profesionální etiky povede
k pozastavení nebo odebrání certifikátu certifikačním orgánem SECTOR Cert, jež zůstává vlastníkem certifikátu. Certifikáty,
které byly vydány s chybami, budou staženy, opraveny a znovu vydány s původní platností.
b) certifikát pro zkoušení prozařováním není oprávnění k práci s radiačními zdroji a že musím být v souladu s právními
předpisy.
Potvrzení
a) Zmocňuji tímto SECTOR Cert vyžádat si jakoukoli informaci, která je zapotřebí k ověření údajů pro certifikaci a souhlasím
s tím, že moje osobní údaje budou elektronicky uloženy po dobu 30 let po vydání mého certifikátu, aby mohly sloužit při
zpracování mé žádosti a být zveřejněny v seznamu certifikovaných osob, který bude vhodně umístěn. Poté budou data
automaticky vymazána.
b) Potvrzuji, že souhlasím se zpracování a uložením mé fotografie pro účely certifikace a pro vydání průkazu.
c) Souhlasím s tím, aby můj/mé certifikát/y byly zaslány mému zaměstnavateli a aby zaměstnavatel byl informován SECTOR
Cert o stavu mé certifikace a v případě blížící ho se prodloužení / recertifikace.
d) Dále svým podpisem stvrzuji, že jsem četl/a Všeobecné obchodní podmínky SECTOR Cert stejně tak Prohlášení o ochraně
osobních údajů.

Datum, podpis žadatele
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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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