Zasady posługiwania
się znakami
certyfikacji

Zasady obowiązują wszystkich Klientów
certyfikowanych przez GCS Quality Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
GCS przekazuje certyfikowanym Klientom swój znak certyfikacji GCS oraz połączony znak GCSPCA. Oba znaki mogą być stosowane jedynie na zasadach wymienionych w tym dokumencie.
Klient może stosować znaki w celach reklamowych stosownie do zakresu certyfikacji.

Przykłady możliwości stosowania znaków:
pisma i dokumenty,
katalogi i broszury reklamowe,
strony internetowe,
stopki mailowe.

Znaków nie należy stosować na:
wyrobach, jakoby sugerowało to, iż dany wyrób
jest certyfikowany przez GCS,
opakowaniach i materiałach promocyjnych dla
wyrobów.

Stosowanie znaku GCS-PCA dozwolone jest tylko i wyłącznie w odniesieniu do systemów
objętych akredytowanym zakresem certyfikacji. W pozostałych przypadkach możliwe jest
stosowanie samego znaku GCS. Nie jest możliwe również stosowanie znaku PCA samodzielniebez znaku GCS.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Klient może stosować znak GCS-PCA / GCS jedynie w takiej formie graficznej i kolorze jakie
otrzymał od GCS. Dopuszcza się skalowanie wymiarów znaków, jednak tylko przy zachowaniu ich
proporcji, formy graficznej i czytelności liter.
Poniżej zalecana wielkość znaku GCS:

Poniżej zalecana wielkość znaku GCS-PCA oraz najmniejszy możliwy do użycia wymiar:

Znak GCS oraz GCS-PCA powinny być stosowane z zachowaniem "obszaru ochronnego", w
którym nie mogą znajdować się inne treści lub grafiki. Nie dopuszcza się przycinania/ kadrowania
„obszaru ochronnego”.
Poniżej przedstawione "pole ochronne" wokół znaku GCS-PCA:

POZOSTAŁE UWAGI
Jeśli certyfikat został wycofany lub utracił ważność, Klient jest zobowiązany do
natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku GCS oraz znaku GCS-PCA na wszystkich
dokumentach i materiałach, gdzie zostały zamieszczone. Jeśli certyfikacja została ograniczona w
części zakresu, powyższe ustalenia odnoszą się do tej części certyfikowanej działalności, która
została ograniczona.
Certyfikowany podmiot jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaków
w przypadku, gdy GCS uznało jego stosowanie za niedopuszczalne.
Nie dopuszcza się stosowania znaku GCS-PCA na sprawozdaniach z badań, świadectwach
wzorcowania lub sprawozdaniach/ świadectwach z inspekcji.

Przypominamy, iż w przypadku nadużycia stosowania znaku GCS lub znaku GCS-PCA, fałszywego
bądź wprowadzającego w błąd powołania się na udzielony certyfikat, zastosowania mają zapisy
dokumentu 07.P1.Z5 Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania, będącego
załącznikiem do umowy o certyfikację.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania znaków certyfikacji
zachęcamy do kontaktu. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Dane kontaktowe:
tel. 71 716 55 20
e-mail: certyfikacja@gcsquality.pl

