OŚWIADCZENIE
W związku z wyrażeniem przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zgody
na korzystanie ze znaku Instytutu dla celów reklamowych i marketingowych (pisma, prospekty,
oferty itp.),
reprezentując firmę: ...................................................................................................................,
…………………………………………………………………… zwaną dalej Korzystającym,
(nazwa firmy)

oświadczam, że są mi znane i akceptuję warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej
Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa (umieszczone poniżej) oraz wyrażam zgodę na kontrolę
sposobu wykorzystania znaku Instytutu na pismach, materiałach reklamowych itp. przeprowadzaną
przez Ośrodek Certyfikacji Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa podczas
auditów związanych z certyfikacją systemów zarządzania jakością w spawalnictwie wg norm serii
PN-EN ISO 3834/EN ISO 3834 i/lub systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

......................................................................
(imię i nazwisko)

........................................................
(pieczątka i podpis)

.....................................................................
(miejscowość, data)

Warunki korzystania ze znaku
Sieci Badawczej Łukasiewicz -Instytutu Spawalnictwa
1. Zgoda na korzystanie ze znaku Instytutu jest ważna wówczas, kiedy Korzystający posiada ważny
Certyfikat systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg norm serii PN-EN ISO 3834/EN
ISO 3834 i/lub systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 wydany przez Sieć
Badawczą Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa.
2. Korzystający może stosować znak Instytutu tylko łącznie z numerem normy serii PN-EN ISO
3834 i/lub z numerem normy PN-EN ISO 9001.
3. Prawo korzystania ze znaku Instytutu dotyczy tylko Korzystającego, posiadającego Certyfikat
wydany przez Instytut i nie może być przekazywane innym firmom (np. dostawcom).
4. Znak Instytutu może być stosowany tylko przez Korzystającego razem z jego nazwą lub znakiem
firmowym. Znak Instytutu nie może być nanoszony na wyroby lub opakowania wyrobów
Korzystającego.
5. Prawo korzystania ze znaku Instytutu wygasa natychmiast kiedy:
- zmiany mogące spowodować unieważnienie Certyfikatu nie zostaną zgłoszone przez
Korzystającego do Ośrodka Certyfikacji,
- Certyfikat zostanie zawieszony lub nie zostanie przedłużony przez Instytut,
- Korzystający zrezygnuje z posiadania Certyfikatu,
- znak Instytutu zostanie wykorzystany niezgodnie z niniejszymi Warunkami.
Wzór znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa zostanie przesłany (e-mailem)
po podpisaniu i odesłaniu niniejszego oświadczenia.

