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VYHLÁSENIE O DÔVERNOSTI  

Certifikačný orgán osôb IRIS IDENT s.r.o. zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch, 

skutočnostiach a postupoch, o ktorých sa dozvedel pri certifikačnom procese, ktoré tvoria predmet 

obchodného tajomstva žiadateľa, kandidáta alebo certifikovanej osoby, alebo ktorých udržiavanie v 

tajnosti si žiadateľ, kandidát alebo certifikovaná osoba osobitne vyhradili. Povinnosť mlčanlivosti 

trvá i po ukončení certifikačného procesu a to až do doby, pokiaľ sa uvedené údaje, skutočnosti a 

postupy nestanú všeobecne známymi alebo do doby, kedy žiadateľ, kandidát alebo certifikovaná 

osoba poskytne súhlas na zverejnenie týchto údajov. 

Certifikačný orgán osôb IRIS IDENT s.r.o. zabezpečuje zachovávanie mlčanlivosti aj  všetkými 

ostatnými osobami, ktoré s týmito dôvernými informáciami prídu do styku. 

Certifikačný orgán osôb IRIS IDENT s.r.o. vopred oboznamuje žiadateľa, kandidáta alebo 

certifikovanú osobu, ktoré informácie zamýšľa alebo je povinný dať k dispozícii verejnosti. Všetky 

ostatné informácie sa považujú za dôverné. Informácie o žiadateľovi, kandidátovi alebo 

certifikovanej osobe, získané od tretích strán (sťažovateľ, štátne orgány a pod.) sa rovnako 

pokladajú za dôverné. 

VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI 

Činnosti certifikačného orgánu IRIS IDENT s.r.o. sa riadia nediskriminačným spôsobom. 

Certifikačný orgán IRIS IDENT s.r.o. je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýchkoľvek 

ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán 

zodpovedá v celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovania, udržiavania, 

obnovy, rozširovania, obmedzovania, pozastavovania a rušenia certifikácie. 

Certifikačný orgán IRIS IDENT s.r.o. vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich 

s certifikáciou osôb, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s 

certifikáciou osôb. 

Certifikačný orgán bude v certifikačnom procese identifikovať, analyzovať a v prípade vzniku aj 

dokumentovať možnosti konfliktu záujmov vyvolaných poskytovaním certifikácie vrátane 

akýchkoľvek konfliktov vyvolaných jeho vzťahmi. 

Ak by akýkoľvek vzťah spôsoboval možnosť vzniku rizík z nestrannosti, certifikačný orgán ho 

zdokumentuje a preukáže, ako odstráni alebo minimalizuje tieto riziká. 
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