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Zásady správneho používania certifikátu                                                  
  

 

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA CERTIFIKÁTU 

Každá certifikovaná osoba musí dodržiavať nasledovné zásady: 

1. Certifikovaná osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v celom 

certifikačnom procese a s ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie 

v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o osobných údajoch v znení neskorších predpisov. 

2. Certifikovaná osoba musí súhlasiť s  následným dohľadom podľa STN EN ISO/IEC 

17024:2013, ktorý vykoná Certifikačný orgán spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o. (ďalej len 

„certifikačný orgán“) v ročných lehotách po dobu platnosti certifikátu; 

3. Certifikovaná osoba dodržiava príslušné ustanovenia certifikačnej schémy. 

4. Certifikovaná osoba môže preukazovať spôsobilosť na vykonávanie identifikácie vozidiel 

alebo identifikácie dokladov o evidencii vozidla prostredníctvom certifikátu len v rozsahu 

činností špecifikovaných v danom certifikáte. 

5. Certifikovaná osoba nebude využívať certifikát v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje. To sa 

týka predovšetkým uverejňovania nesprávnych údajov o certifikačnom systéme, klamné 

použitie certifikátu, napríklad v propagačnej a reklamnej činnosti. 

6. Certifikovaná osoba sa zaväzuje, že certifikáciu nepoužije spôsobom narušujúcim povesť 

certifikačného orgánu a  nebude robiť  žiadne vyhlásenie týkajúce sa certifikácie, ktoré by 

certifikačný orgán mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené. 

7. Certifikovaná osoba nebude používať nesprávne odkazy alebo zavádzajúco používať 

certifikát v inzerátoch, ponukách na vykonanie identifikácie vozidiel alebo identifikácie 

dokladov o evidencii vozidla, propagačnej a reklamnej činnosti. 

8. V prípade zistenia nesprávneho použitia certifikátu má certifikačný orgán, podľa závažnosti 

a na základe výsledku prerokovania zistení medzi certifikovanou osobou a vedúcim 

certifikačného orgánu. 

 uverejniť opravu chybnej informácie (zabezpečí certifikovaná osoba v dohodnutej 

lehote): 

 certifikát spôsobilosti odobrať, 

 riešiť prípad súdnou cestou. 

9. V prípade pozastavenia platnosti alebo zrušení certifikácie, certifikovaná osoba prestane 

uplatňovať všetky certifikačné oprávnenia obsahujúce odvolania na certifikačný orgán alebo 

stav certifikácie a vráti všetky certifikačným orgánom vydané certifikáty.  

10. Po udelení certifikátu certifikovaná osoba oznámi certifikačnému orgánu všetky zmeny, 

sťažnosti zákazníkov a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zhodu mojej 

spôsobilosti so špecifikáciou stanovenou certifikátom.  

 


