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1. Nazwa i właściciel znaku oraz podmiot upoważniony do certyfikacji
1.1. Global Quality Sp. z o.o. (Global Quality) jest właścicielem słowno-graficznego znaku
towarowego Global Quality ("Znak"), który może być stosowany jedynie w kształcie,
kolorze i przy użyciu określonej czcionki zgodnie z niniejszym z Załącznikiem.
1.2. Global Quality jest podmiotem uprawnionym do certyfikowania systemów i wyrobów.
oraz wydawania stosownych certyfikatów.
2. Użytkownicy znaku i posiadacze certyfikatu
2.1. Użytkownikami Znaku są posiadacze ważnych certyfikatów wystawionych przez Global
Quality, przy czym pod określeniem posiadacz certyfikatu Global Quality należy
rozumieć jedynie te podmioty, którym wydane zostały certyfikaty Global Quality w
wyniku przeprowadzenia auditu.
2.2. Posiadaczem Certyfikatu są podmioty, którym w wyniku pozytywnego przeprowadzenia
auditu został wydany Certyfikat na zasadach i w zakresie określonym w
ofercie/zleceniu/umowie o udzielenie certyfikatu.
3. Przyznanie prawa do stosowania znaku
Global Quality zezwala posiadaczowi ważnego Certyfikatu na stosowanie Znaku w sposób i w
zakresie zgodnym z umową o udzielenie certyfikatu wraz z załącznikami do niej, w
szczególności z Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz Zasadami posługiwania się
certyfikatem certyfikowanego systemu oraz znakiem towarowym Global Quality. Użytkownik
Znaku zapewnia, że wykorzystywanie znaku w reklamach lub w innych działaniach,
realizowane będzie wyłącznie w ramach niniejszych warunków.
4. Kształt
Dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie Znaku w formie, kształcie i kolorze przedstawionym w
Załączniku. Znak musi być łatwy do odczytania i wyraźnie widoczny.

5. Zakres używania znaku
5.1. Użytkowanie Znaku jest ograniczone wyłącznie do obszaru obowiązywania certyfikacji
przedsiębiorstwa, który określony został w świadectwie certyfikacji. Znak może być
stosowany tylko dla celów handlowych i wyłącznie w dokumentach i
korespondencji handlowej oraz w materiałach reklamowych.
5.2. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Znaku w następującym zakresie:
a) zamieszczenie Znaku na stronie internetowej użytkownika z wyraźnym zaznaczeniem,
którego obszaru usług certyfikat dotyczy,
b) zamieszczanie znaku na dokumentach, materiałach promocyjnych, informatorach i
innych publikacjach,
c) używania Znaku w reklamach użytkownika.
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6. Zakres posługiwania się certyfikatem oraz dokumentami certyfikacyjnymi
6.1. Posiadacz ważnego Certyfikatu uprawniony jest do posługiwania się nim w celu
informowania potencjalnych odbiorców o spełnianiu określonych norm dla danego
Certyfikatu, w tym do zamieszczania informacji o Certyfikacie:
a) na stronach internetowych posiadacza Certyfikatu, bezpośrednio związanych z
podmiotem określonym w Certyfikacie.
b) w dokumentach handlowych oraz oficjalnej korespondencji,
6.2. Certyfikat może być używany tylko przez podmiot certyfikowany i tylko w bezpośrednim
związku z jego nazwą (firmą) lub znakiem firmowym.
6.3. W przypadku zaistnienia zmian, które mają wpływ na system zarządzania, w tym w
szczególności zmiany zakresu certyfikacji, posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do
dokonania uaktualnienia wszystkich materiałów reklamowych, w których powołuje
się na certyfikację.
6.4. Certyfikat ani inne dokumenty certyfikacyjne nie mogą być stosowane:
a) na wyrobach, opakowaniach wyrobów posiadacza Certyfikatu lub w
odniesieniu do wyrobów i/lub procesów posiadacza.
b) w sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu
w tym na sprawozdaniach z badań laboratoryjnych, świadectwach
wzorcowania lub sprawozdaniach z inspekcji.
6.5 W przypadku gdy Posiadacz certyfikatu dostarcza stronie trzeciej certyfikat lub raport z
auditu, dokumenty te powinny być skopiowane i dostarczone w całości.

7 Zakazy
7.5 Zakazane jest bez wyraźnego, pisemnego zezwolenia Global Quality udostępnianie
przenoszenie czy sprzedaż Znaku lub Certyfikatu przez użytkowników na osoby trzecie lub
następców prawnych użytkowników oraz jakiegokolwiek inne działania, nie objęte umową
o udzielenie certyfikatu wraz z załącznikami do niej, w szczególności z Ogólnymi Warunkami
Handlowymi oraz ZK-5.
7.6 Zakazane jest używanie Znaku do oznaczania poszczególnych wyrobów, również w taki
sposób, że znajdowałby się w ścisłym związku z wyrobami w przekazie, który mógłby
sugerować, iż właśnie te wyroby są certyfikowane przez Global Quality. Użytkownik Znaku i
Certyfikatu jest wobec Global Quality odpowiedzialny za niewłaściwe i sprzeczne z
przepisami prawa wykorzystywanie Znaku i Certyfikatu, w szczególności za jego stosowanie
w nieuczciwej reklamie lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji.
7.7 Zakazane jest używanie Znaku i Certyfikatu w sposób wprowadzający odbiorcę w błąd co
do podmiotu, któremu Certyfikat przysługuje oraz podmiotu, który Certyfikat przyznał i który
jest właścicielem Znaku.
7.8 Zakazane jest modyfikowanie Znaku i Certyfikatu w jakikolwiek sposób oraz zamieszczanie
ich lub korzystanie w taki sposób, iż mogłoby to wprowadzać w błąd co do zakresu
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8 Zawieszenie certyfikacji
Jeżeli stosownie do reguł certyfikacji Global Quality certyfikacja zostanie zawieszona,
użytkownik Znaku traci prawo do stosowania i posługiwania się Znakiem i Certyfikatem.
9 Cofnięcie certyfikacji
Jeżeli stosownie do reguł certyfikacji Global Quality certyfikacja zostanie cofnięta, Użytkownik
Znaku traci prawo do stosowania i korzystania ze Znaku.
10 Pozostałe okoliczności utraty prawa do stosowania znaku
Prawo stosowania Znaku wygasa z upływem daty ważności certyfikatu oraz
w przypadku stwierdzenia przez Global Quality niewłaściwego wykorzystania certyfikatu.
Global Quality ma prawo podjąć działania takie jak: cofnięcie certyfikatu, opublikowanie
informacji o wykroczeniu, a także powziąć odpowiednie działania prawne.
11 Usunięcie Znaku i odpowiedzialność użytkownika
W przypadku zawieszenia, cofnięcia, wygaśnięcia certyfikacji, po upływie miesiąca od tego
zdarzenia, użytkownik zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania Global Quality usunąć z
pamięci komputera, nośników danych oraz innych urządzeń Znak oraz Certyfikat.
Na żądanie Jednostki Certyfikującej Użytkownik Znaku jest zobowiązany do złożenia
pisemnego oświadczenia o zaprzestaniu używania Certyfikatu oraz o zniszczeniu kopii
Certyfikatu bez względu na formę jego zapisu, jak również o całkowitym zaprzestaniu reklamy,
w której powołują się na certyfikację.
W przypadku nieuprawnionego posługiwania się Znakiem, Global Quality uprawnione będzie
do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 3 000 PLN , za każde naruszenie.
12 Wzór Znaku Global Quality
Global Quality przekaże użytkownikowi pliki w formacie zapisu, pozwalającym na korzystanie
ze Znaku w uzgodnionym zakresie.

