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Kritéria pro používání certifikační známky
1. Jméno a sídlo majitele známky
Certifikační společnost TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace se sídlem v Brně (dále jen „TDS CERT“) je
majitelkou certifikační známky (dále jen „známky TDS CERT“), jež může být používána v tomto tvaru:

2. Uživatel známky
Uživateli jsou majitelé platných TDS CERT certifikátů, přičemž je pod majiteli TDS CERT – certifikátů třeba
rozumět ty organizace, jejichž systém managementu kvality (včetně jakosti při svařování) a/nebo systém
environmentálního managementu a/nebo systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo
systém managementu bezpečnosti informací a/nebo systém managementu IT služeb byl certifikován TDS CERT.

3. Propůjčená práva pro užívání známky
TDS CERT povoluje uživateli známku na základě ustanovení smlouvy pro přidělení TDS CERT certifikátu, kromě
k tomu příslušných dokumentů a zvláště těchto výhod užívání této známky. Uživatel známky zajistí, že užívání
známky v reklamě nebo při jiných příležitostech se bude dít v rámci těchto výhod. Užívání známky je omezeno na
právnické osoby a nesmí být bez výslovného souhlasu TDS CERT přeneseno na třetí osobu nebo nástupce nebo být
předmětem nějakého nadiktovaného opatření. Známky nesmí být použito k označení jednotlivých produktů a také ne
v úzké souvislosti s produkty takovým způsobem, že certifikační orgán TDS CERT certifikuje produkt. Známky
nesmí být také používány na protokolech zkušebních laboratoří, kalibračních listech nebo inspekčních zprávách
(pozn. tyto protokoly, listy a zprávy jsou považovány v tomto kontextu také za produkty).

4. Forma
Známka smí být použita jen v takové formě, jež je uvedena výše. Známka musí být snadno čitelná a viditelná.

5. Poukaz na certifikační oblast
Užívání známky je omezeno na jmenovanou platnou certifikační oblast, uvedenou v certifikátu společnosti, je
určena jen pro obchodní korespondenci a v rámci reklamy.

6. Pozastavení certifikace
Je-li certifikace pozastavena podle certifikačních pravidel TDS CERT, ztrácí uživatel známky právo na používání
této známky. V takovém případě smí uživatel známky užívat ještě existující podklady, média apod., v nichž se
známka vyskytuje, nejvýše ještě 1 měsíc od okamžiku, kdy pozastavení certifikace nabylo platnosti.

7. Zrušení certifikace
Je-li certifikace zrušena způsobem, odpovídajícím certifikačním pravidlům TDS CERT, ztrácí uživatel certifikace
právo na certifikaci. V takovém případě smí uživatel certifikace užívat ještě podklady, jež má k dispozici, media
atd., jež jsou opatřena známkou ještě nejvýše jeden měsíc, od nějž zrušení certifikace nabylo platnosti.

8. Jiná ztráta práva na užívání známky
Právo na užívání známky zaniká jak uplynutím data platnosti certifikace, tak při úmyslném nebo hrubě nedbalém
jednání, odporujícím určení těchto výhod. Zanikne-li právo na užívání certifikace, pak smí uživatel certifikace užívat
podklady, jež má k dispozici, media apod., jež jsou opatřeny známkou, nanejvýš 1 měsíc od data pozbytí platnosti.
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