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Kraków, dnia ……………………………….
WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ POCZĄTKOWĄ / PONOWNĄ*
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Programu Certyfikacji /zakres certyfikacji)
Proszę wypełnić drukowanymi literami
imię

nazwisko

DD

MM
data urodzenia

PESEL

RR

miejsce urodzenia

telefon kontaktowy
adres e-mail
Wyrażam zgodę na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz zobowiązuje się dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji do oceny.
Oświadczam, że wszystkie przedstawione przez moją osobę dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Centrum Certyfikacji Sp. z o. o. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotowym Programem Certyfikacji oraz procedurami przeprowadzenia
egzaminów i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Oświadczam, że przystępując do udziału w procesie certyfikacji nie są mi znane żadne
przyczyny, które mogłyby uniemożliwić mi zdolność udziału w procesie. Uczestnicząc w procesie certyfikacji zobowiązuje się do zachowania
poufności materiałów egzaminacyjnych oraz nie korzystania w trakcie egzaminu z pomocy innych niż dozwolone.

Zgłaszam specjalne potrzeby dotyczące procesu certyfikacji: ...............................................................................................
INFORMACJE DOTYCZĄCE UKOŃCZONYCH SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z PROCESEM CERTYFIKACJI
Szkolenie, zgodnie z wymaganiami Programu Certyfikacji ukończone dnia: ………………………………………….......
w ośrodku:............................................................................................................................ ..........................................................
wpisać nazwę, adres ośrodka

Centrum Certyfikacji - Jednostka Certyfikująca Osoby, wymaga od osób certyfikowanych, spełnienia następujących wymagań:
Wykonywać prace zgodnie z zakresem posiadanej certyfikacji.
Zatwierdzać i podpisywać dokumenty tylko z wykonanych osobiście prac lub prac nad którymi sprawowany jest przez osobę certyfikowaną
bezpośredni nadzór.
3. Przestrzegać uczciwych zasad postępowania, takich, jak: pracowitość, obowiązkowość, sumienność, rzetelność w kontaktach: ze
współpracownikami, kierownictwem, klientami. Zachować obiektywność, sprawiedliwość, uczciwość.
4. Stosować obowiązujące przepisy prawa, instrukcje i wymagania techniczne, wymagania wynikające z przepisów bhp związane z
wykonywaniem prac.
5. Zgłaszać przypadki naruszenia przepisów prawa, obowiązujących norm do bezpośredniego przełożonego.
6. Zachować poufność w zakresie wszystkich spraw niejawnych wynikających z kontaktu z klientem, pracodawcą, innymi osobami.
7. Dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, konfliktów, nieporozumień. W przypadku braku możliwości porozumienia, zgłaszać
takie przypadki do przełożonego.
8. Utrzymywać poziom wiedzy zgodny z posiadanym certyfikatem, doskonalić swoje kompetencje poprzez szkolenia, kolejne certyfikacje.
9. Stosować zasady etyki, nie wydawać błędnych opinii, unikać czynów nieetycznych mogących podważyć wiarygodność Jednostki.
10. Nadzorować wymagane stosowanie znaku, logo Jednostki.
11. Wszelkie naruszenia powyższych zasad zgłaszać niezwłocznie do Zarządu Jednostki.
1.
2.

Naruszenie powyższych zasad, stwierdzone przez Jednostkę jest uznawane za naruszenie programu certyfikacji i może skutkować unieważnieniem
przyznanego certyfikatu.
Powyższe „Zasady etyki” przyjmuje do stosowania.

Kraków, dnia …………………………..

DECYZJA JEDNOSTKI CERTYFIKACYJNEJ:

……………………….………………………………
Podpis Wnioskującego

pozytywna / negatywna*
……………………….………………………………
Podpis Dyrektora

*niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Centrum Certyfikacji sp. z o. o. ul. Opolska 12a 31-323 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji Wniosku o certyfikację początkową/ponowną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO oraz właściwe postanowieniami normy PNEN 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.

