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Administratorem danych osobowych jest Centrum Certyfikacji sp. z o. o. ul. Opolska 12a 31-323 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

wykonania Umowy nadzoru nad certyfikatem. Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b i c RODO oraz właściwe postanowieniami normy PN-EN ISO/IEC 

17024:2012 „Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. Informacja dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w naszej firmie znajdują się na stronie internetowej cencert.com oraz w siedzibie firmy. 

Umowa nadzoru nad certyfikatem nr ................................... 
oryginał / kopia * 

w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Programu Certyfikacji/zakres certyfikacji) 

zawarta w dniu  .................................................. w Krakowie pomiędzy:  
Centrum Certyfikacji  Sp. z o.o. reprezentowanym przez: ……………………….……………… –  Dyrektor zwanym w treści umowy 

JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ, a 

                                

imię 

                                

nazwisko         PESEL 

  -   -                           

                DD                      MM                               RR                             miejsce urodzenia 
data urodzenia      

zwanym w dalszej części umowy OSOBĄ CERTYFIKOWANĄ. 

§ 1 
Na podstawie niniejszej umowy JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru nad wydanym certyfikatem. 

§ 2 
OSOBA CERTYFIKOWANA oświadcza, że zapoznała się z przedmiotowym Programem Certyfikacji i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.  

 § 3 

OSOBA CERTYFIKOWANA oświadcza, że zapoznała się z Zasadami etyki dla osób certyfikowanych w Jednostce certyfikującej i przyjmuje je do stosowania. 

§ 4 

OSOBA CERTYFIKOWANA oświadcza, że nie są jej znane żadne przyczyny, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do spełnienia wymagań certyfikacyjnych. 

§ 5 

OSOBA CERTYFIKOWANA zobowiązuje się do bezzwłocznie informowania JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ o sprawach, które mogły by mieć wpływ na  zdolność 

do dalszego spełnienia wymagań certyfikacyjnych. 

§ 6 

OSOBA CERTYFIKOWANA zobowiązuje się stosować obowiązujące przepisy prawa, instrukcje i wymagania techniczne, wymagania bhp związane z wykonywaniem  

prac objętych certyfikacją. 
§ 7 

OSOBA CERTYFIKOWANA zobowiązuję się do wykorzystywania certyfikatu, wyłącznie w zakresie na jaki udzielono certyfikacji, w sposób nie wprowadzający w błąd. 
§ 8 

OSOBA CERTYFIKOWANA jest świadoma,  iż w  przypadku nadużycia, niewłaściwego  wykorzystywania certyfikatu lub na skutek składania fałszywych oświadczeń 

związanych z udzieloną certyfikacją może zostać on unieważniony przez JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ. 
§ 9 

OSOBA CERTYFIKOWANA zobowiązuje się do niewykorzystywania certyfikacji w sposób który może zdyskredytować jednostkę certyfikacyjną oraz zobowiązuje się 

do nieskładania żadnych oświadczeń związanych z certyfikacją, które jednostka może uznać za mylące lub nieuprawnione. 
§ 10 

W przypadku zawieszenia certyfikacji, OSOBA CERTYFIKOWANA zobowiązuje się powstrzymać od promowania swojej certyfikacji w okresie jej zawieszenia. 
§ 11 

W przypadku cofnięcia certyfikacji, OSOBA CERTYFIKOWANA w żaden sposób nie będzie powoływać się na  status certyfikacji oraz bezzwłocznie zaprzestanie 

stosowania wszelkich deklaracji zawierających jakiekolwiek powołanie się na jednostkę certyfikującą lub na certyfikację. W powyższym przypadku OSOBA 

CERTYFIKOWANA zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu certyfikatu organowi wydającemu. 
§ 12 

OSOBA CERTYFIKOWANA deklaruje, że jest certyfikowana wyłącznie w zakresie na jaki udzielono jej certyfikacji. 
§ 13 

JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCA zapewnia dostęp do informacji dotyczących zakresu i terminu ważności wydanych certyfikatów. 
§ 14 

Niniejsza  umowa obowiązuje do czasu wygaśnięcia ważności certyfikacji. 
§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze strony. 
§ 16 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają swej ważności pisemnej. 

§ 17 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA zapewnia, że informacje pozyskane podczas procesu certyfikacji lub ze źródeł innych niż wnioskujący, kandydat lub osoba 

certyfikowana, nie będą udostępnianie nieupoważnionym stronom bez pisemnej zgody osoby (wnioskującego, kandydata lub osoby certyfikowanej), poza sytuacjami, w 

których prawo wymaga udostępniania takich informacji. 

 
OSOBA CERTYFIKOWANA                                                                                                 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 
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