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WNIOSEK
O CERTYFIKACJĘ WYROBU W OBSZARZE DOBROWOLNYM / WYDANIE OPINII
Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca

Certyfikację zgodności
Certyfikację na zastrzeżony znak towarowy „B”
Wydanie opinii „Wyniki badań”
Dotyczy:
I.

Nowego wyrobu

Zmian w wyrobie (certyfikat nr

)

Nazwa, adres: (adres(-y) fizycznej(-ych) lokalizacji, miejsce wytwarzania)
Wnioskodawcy *

Producenta

* Wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest Producentem.

II. Ogólne informacje dotyczące Wnioskodawcy:
(zasoby ludzkie i techniczne, w tym laboratoria i/lub środki techniczne i powiązania w większej korporacji)

III. Informacje dotyczące wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę:
(dotyczy procesów wpływających na zgodność z wymaganiami)

IV. Nazwa wyrobu, typ, odmiany:

V. Informacje potrzebne do przeprowadzenia początkowej oceny i działań związanych z nadzorem:
Typ programu certyfikacji wg PN/EN ISO/IEC 17067:2014-01

1a

1b

Produkcja:

3

11

„B”

jednostkowa

8

9a

seryjna

Inne informacje (np. osoby do kontaktu):

VI. Potwierdzenie zgodności z:

VII. Oświadczenia Wnioskodawcy:




Wyrażam zgodę na spełnienie wymagań certyfikacyjnych/dotyczących wydania opinii ** oraz na dostarczenie wszystkich informacji
niezbędnych do oceny wyrobów.
Dokumentacja techniczna jest zgodna z wymaganiami pkt. X niniejszego wniosku.
Oświadczam, że:






Wniosek o certyfikację nie został złożony w innej jednostce certyfikującej **
Wniosek o wydanie opinii w sprawie dopuszczenia wyrobu nie został złożony w innej jednostce certyfikującej **
Posiadam prawo do posługiwania się dokumentacją techniczną, identyfikującą wyrób/wyroby objęty(-te) niniejszym wnioskiem
Oświadczam, że przedłożona dokumentacja techniczna nie była opracowana ani konsultowana przez ITG KOMAG

** Niepotrzebne skreślić

/Imię, nazwisko/

/podpis/

/data/

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest ITG KOMAG. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu certyfikacji/oceny
zgodności/wydania opinii. W celu zasięgnięcia pełnej informacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną umieszczoną nas stronie http://komag.eu/kontakt/polityka-prywatnosci

VIII.

Zgłoszenie wyrobu pismem zlecającym:

/Nr pisma/

/Imię, nazwisko zlecającego/

/data/
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IX. Rejestracja wniosku (wypełnia Jednostka Certyfikująca)

Wniosek nr

/Imię, nazwisko/

/podpis/

/data/

X. Dokumentacja techniczna:
Dokumentacja techniczna powinna zapewnić jednoznaczną identyfikację wyrobu/wyrobów zgłoszonych do certyfikacji i powinna być zgodna z wymaganiami
norm/dokumentów normatywnych, wymienionych w pkt. VI (o ile zawierają wymagania dotyczące zawartości dokumentacji).
Wydawanie opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych
Dokumentacja techniczna wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, w drodze decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, powinna być
zgodna z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)
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