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VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI A NEZÁVISLOSTI
Týmto vyhlasujem, že ako riaditeľ spoločnosti a vedúci inšpekčného orgánu IRIS IDENT s.r.o. typu
„A“ a typu „C“ technickej služby kontroly originality (ďalej len „inšpekčný orgán“) budem dbať na
dodržiavanie nestrannosti a nezávislosti pri vykonávaní inšpekčných činností, pri riadení konfliktov
záujmov a zabezpečovaní objektivity v rámci inšpekčných orgánov, tým že:
▪ nebudem vstupovať do vzťahov spoločného vlastníctva s osobami alebo organizáciami, ktoré by
mohli ovplyvňovať výsledky inšpekcie;
▪ nebudem vytvárať zmluvné podmienky, neformálne dohody alebo iné prostriedky, ktoré môžu
ovplyvniť objektivitu a výsledok inšpekčných činností.
Inšpekčný orgán nesie zodpovednosť za nestrannosť svojich inšpekčných činností a zodpovedá v
celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa týchto činností.
Inšpekčný orgán ako aj celá spoločnosť vrátane všetkých pracovníkov je nezávislý a vykonáva
činnosti podľa zákona s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a odbornej spôsobilosti; odoláva
vystavenému nátlaku a stimulom predovšetkým finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať jej
rozhodovanie alebo výsledky jej činností, najmä nátlaku či stimulom zo strany osôb alebo skupín,
ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.
Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti za predpokladu, že preukáže typovému schvaľovaciemu
orgánu nezávislosť a neexistenciu konfliktu záujmov. Pracovníci vykonávajúci tieto činnosti sú
v spoločnosti organizačne oddelení.
Spoločnosť zabezpečí, aby činnosti jej prípadných dcérskych spoločností alebo dodávateľov
neovplyvňovali dôveryhodnosť, objektivitu a nestrannosť činností, na ktoré bola poverená.
Spoločnosť nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané jej prípadnými dcérskymi spoločnosťami
alebo dodávateľmi.
Pracovníci spoločnosti ako aj inšpekčného orgánu dodržiavajú služobné tajomstvo, ak ide o všetky
informácie získané pri vykonávaní ich úloh; to neplatí vo vzťahu k typovému schvaľovaciemu orgánu
a schvaľovaciemu orgánu.
Činnosti spoločnosti a inšpekčného orgánu sa riadia nediskriminačným spôsobom.
Spoločnosť ako aj inšpekčný orgán priebežne identifikuje a analyzuje riziká svojej nestrannosti, ktoré
vznikajú z jeho činností, alebo jeho vzťahov, alebo zo vzťahov jeho pracovníkov. Ak by akýkoľvek
vzťah spôsoboval možnosť vzniku rizík z nestrannosti, inšpekčný orgán ho zdokumentuje a preukáže,
ako odstráni alebo minimalizuje tieto riziká.
Pracovníci spoločnosti ako aj inšpekčného orgánu dodržiavajú etický kódex zamestnanca
spoločnosti.
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