Pravidlá pre používanie certifikačnej
značky
1.

Certifikačná značka TÜV SÜD

Všetky certifikačné značky skupiny TÜV SÜD nesú prvky osemuholníka TÜV SÜD. Certifikačná
značka je farebná a s 3D efektom.
TÜV SÜD vydáva svoju certifikačnú značku výhradne úspešne certifikovaným
spoločnostiam. Certifikačné značky obsahujú stručné zhrnutie hodnotenia zhody,
ktoré je uvedené v certifikačných správach.
Certifikačnú značku nie je možné kombinovať s logom skupiny TÜV SÜD.
Certifikované spoločnosti nesmú používať ani logo TÜV SÜD. Rovnako nie je
povolené používanie sloganu TÜV SÜD "Viac istoty. Viac hodnoty."

25mm

Zákazník je oprávnený použiť certifikačnú značku v najmenšej veľkosti 25 mm a väčšiu, vo farebnom
vyhotovení podľa vzoru dodaného v digitálnej podobe vykonávateľom (verzia modrá odtieň Pantone
293) alebo v čierno – bielom vyhotovení podľa vzoru dodaného v digitálnej podobe vykonávateľom
(čierna farba pre vonkajšiu plochu oktagónu, TÜV, horizontálnu čiaru a SÜD a biela farba pre vnútornú
plochu oktagónu a piktogramy). Objednávateľ' nie je oprávnený akokoľvek zasahovať' do grafickej
podoby značky.

2.

Pravidlá grafického dizajnu

Zákazníci, ktorí získali certifikát od skupiny TÜV SÜD a chcú používať príslušnú certifikačnú značku
TÜV SÜD pre komerčné účely, sú povinní riadiť sa týmito pokynmi:
1. Na všetkých stranách certifikačnej značky musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť, a síce
hrúbka osemuholníka ("X" v nižšie uvedenom vzore).
2. Certifikačnú značku nie je možné kombinovať s firemným logom.
3. Certifikačná značka musí byť voľne stojaca a nesmie byť použitá v spojení s inými znakmi
(napr. logo, obrázok alebo akékoľvek formulácie).
4. Slogan používaný skupinou TÜV SÜD "Viac istoty. Viac hodnoty." sa nesmie používať
spoločne s certifikačnou značkou.
5. Rovnako tak nemôže byť certifikačná značka zobrazená v šedom priestore (šedá plocha
pozadia) a nemôže byť uvádzaná spolu s ňou.
6. Ani obsah ani vzhľad vyhlásenia o zhode uvedeného vo vnútri osemuholníka nemôžu byť
zmenené.
7. Certifikačná značka nesmie byť použitá v spojení s iným vlastným sloganom spoločnosti.
8. Certifikačná značka nesmie byť komprimovaná, natiahnutá alebo inak meniť tvar.
9. Farby certifikačnej značky nemožno meniť.
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3.

Pravidlá používania certifikačnej značky v reklame
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Správne použitie certifikačnej značky TÜV SÜD je za všetkých okolností dôležité a vo vašom vlastnom
záujme. V tejto súvislosti je potrebné plne dodržiavať ustanovenia uvedené v tomto dokumente, ako
aj vo Všeobecných podmienkach pre certifikáciu systémov manažérstva. Nasledujúce sa týka najmä:
certifikačná značka TÜV SÜD môže byť použitá iba spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi
platného certifikátu.
v prípadoch, týkajúcich sa pozastavených, ukončených alebo zrušených certifikátov, musí byť
používanie certifikačnej značky v reklame ihneď ukončené.
certifikačná značka TÜV SÜD môže byť použitá len na príslušný, v súčasnej dobe platný
rozsah certifikácie. Ak sú vykonané zmeny v rozsahu, používanie značky v reklame musí byť
taktiež náležite upravené.
dôležité v tejto súvislosti je, že certifikačná značka môže byť použitá len v spojení s príslušnou
spoločnosťou a oblasťou certifikácie. Použitie v spojení s konkrétnym výrobkom alebo službou
nie je dovolené.
certifikačná značka nesmie byť použitá ani na individuálnych komunikačných prostriedkoch,
ako sú vizitky.

-

-

-

Ako držiteľ certifikátu, ste zodpovedný za správne používanie certifikátu a certifikačnej značky TÜV
SÜD. Prevod práv na používanie tretími stranami nie je dovolený.
Certifikačná značka TÜV SÜD sa týka procesov a / alebo systémov manažérstva zavedených
v certifikovanej spoločnosti. Za tejto situácie sa môže certifikačná značka používať iba v súvislosti
so spoločnosťou alebo jej manažérskymi systémami v rozsahu certifikácie.
Certifikačná značka TÜV SÜD pre systémy manažérstva nesmie byť použitá zavádzajúcim spôsobom
a rovnako nesmie byť takýto typ použitia tolerovaný. Je potrebné dbať na to, aby nebola certifikačná
značka používaná spôsobom poškodzujúcim značku alebo spôsobom vyvolávajúcim klamlivý dojem
certifikácie výrobku.
Upozornenie:
•
•
•
•

3.

na účely týchto pravidiel, výrobkom sa rozumie aj služba. Vzhľadom na to, položky, ako sú
laboratórne a inšpekčné správy a kalibračné certifikáty sú tiež považované za výrobky.
použitie certifikačnej značky TÜV SÜD v reklame je povolené iba v prípade, že je uvedený
jasný a nezameniteľný odkaz na predmet certifikácie.
nesprávnej interpretácii certifikačnej značky (ako označenie kvality výrobku alebo služby)
musí byť zabránené všetkými prostriedkami..
rovnako tak nemôže certifikačná značka budiť dojem, že certifikovaná spoločnosť alebo
jej pracovníci sú súčasťou skupiny TÜV SÜD.

Možné aplikácie certifikačnej značky

Certifikačná značka TÜV SÜD môže byť použitá mnohými rôznymi spôsobmi v internej a externej
komunikácii. Rôzne tlačové formáty zaistia flexibilné, cielené a účinné použitie v širokej škále rôznych
oblastí a médií, vrátane:
•
•
•

Vonkajšia reklama / priestor recepcie
Firemné vozidlá
Firemné videá

•

Firemné prezentácie / brožúry

•

Vitríny/ výklady

•
•

Firemné tlačivá
Reklamy a katalógy

•

Plagáty

•

Stánky na výstavách
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•

Marketingové kampane

•

Podujatia

•
•
•

Webové stránky a intranety
Spravodaj (newsletter) pre klientov a zamestnancov
Tlačové správy

Typické príklady používania:

Používanie certifikačnej značky TÜV SÜD v obchodnej komunikácii.

4.

Používanie certifikačnej značky TÜV SÜD na firemnej webovej stránke.

Pravidlá pre vyhlásenie o certifikácii na obale výrobku

Klient môže použiť vyhlásenie o certifikovanom systéme manažérstva na obale výrobku.
Za obal výrobku sa považuje to, čo môže byť odstránené bez rozpadnutia alebo poškodenia výrobku.
Za sprievodné informácie sú považované také, ktoré môžu existovať aj samostatne alebo sú ľahko
odnímateľné. Typový alebo identifikačný štítok sa považujú za časť výrobku. Vyhlásenie v žiadnom
prípade neznamená, že produkt, proces alebo služba sú týmto spôsobom certifikované. Text
sa uvádza nasledovným spôsobom:
Systém manažérstva kvality spoločnosti „XY“ je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa
ISO 9001.
Systém manažérstva kvality / environmentálneho manažérstva / manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci spoločnosti „XY“ je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa ISO 9001 /
ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 45001.
Certifikačný orgán systémov manažérstva spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. odporúča svojim
klientom, aby v prípade nejasností použitia značky alebo textového odkazu, resp. vyhlásenia na obale
produktu, spôsob použitia alebo návrh prekonzultovali vopred s pracovníkmi certifikačného orgánu.

Kontakt:
certifikacnyorgan@tuv-sud.sk
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