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DOHODA O SOUČINNOSTI
(Součást Žádosti o certifikaci)

Já, podepsaný na Žádosti o certifikaci:
1 Prohlašuji, že údaje uvedené v Žádosti o certifikaci jsou úplné a pravdivé.
2 Jsem si vědom, že pro vykonání první zkoušky musím splňovat požadavky odborné způsobilosti
dané příslušnou normou ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-1 spolu s ČSN EN 12732+A1, ČSN
EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 9606-3, ČSN EN ISO 9606-4, ČSN EN ISO 9606-5 nebo PED
2014/68/EU
3 Při prodloužení platnosti certifikátu dle norem u vedených v části 2 musím doložit veškeré
požadované dokumenty uvedené v konkrétní normě.
4 Jsem si vědom, že musím doložit lékařské potvrzení o schopnosti vykonávat svářečské práce a
platné proškolení z BOZP dle ČSN 05 0705.
5 Prohlašuji, že budu uplatňovat certifikaci jen v rozsahu platnosti, pro něž byla udělena.
6 Prohlašuji, že nebudu používat certifikaci takovým způsobem, který by diskreditoval zkušební
orgán, a že nebudu vydávat žádné prohlášení o certifikaci, které by mohlo certifikační orgán
považovat za zavádějící nebo neautorizované.
7 Prohlašuji, že při pozastavení nebo odnětí certifikace nebudu používat certifikát a neprodleně
jej vrátím certifikačnímu orgánu.
8 Prohlašuji, že nepoužiji certifikát zavádějícím způsobem.
9 Prohlašuji, že v případě stížnosti, se budu řídit pokyny certifikačního orgánu a budu aktivně
spolupracovat na jejím vyřešení.
10 Výhradním vlastníkem Certifikátu o kvalifikační zkoušce svářeče je certifikační orgán TDS SMS.
11 Souhlasím s poskytnutím a používáním osobních dat pro potřeby certifikačního orgánu TDS SMS
a TDS Brno-SMS za účelem vedení agendy svářečského personálu. Tento souhlas vydávám ve
smyslu zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění.
12 V případě, že je některá část zkoušky nevyhovující, mám možnost tuto část zkoušky 1x
opakovat.

Schváleno v Brně dne 1. ledna 2022
Ing. Marek Mitáček
ředitel certifikačního orgánu

