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INFORMACJA DLA KLIENTA 

 

 

Używanie znaku 
zatwierdzenia 

Możesz użyć odpowiedniego znaku 

zatwierdzenia LRQA na swojej 

papeterii firmowej, materiałach 

reklamowych, budynkach firmowych, 

flagach, pojazdach i tak dalej. Można 

go odtworzyć w dowolnym kolorze i 

rozmiarze, który jest czytelny. 

Dostarczamy jasne i ciemne wersje 

znaku, z odmiany CMYK do użytku na 

materiałach drukowanych i odmiany 

RGB do użytku na ekranie. Zapewnia to 

optymalne wyświetlanie 

znaku.ensures the optimal display of 

your mark. 

W przypadku organizacji, które chcą 

umieścić znaki LRQA na dowolnych 

pojazdach firmowych, znacznik o 

większej wielkości jest dostępny 

zarówno w wersji jasnej, jak i ciemnej, 

dla pojedynczych i wielokrotnych 

certyfikatów. 

 

Zamiany znaku zatwierdzenia 

Jeżeli znaki LRQA ulegną zmianie, 

zostaniesz powiadomiony przez 

lokalny oddział LRQA. Prosimy o jak 

najszybsze jego zaktualizowanie. 

Najlepiej byłoby, gdyby miało to 

miejsce przy następnej wizycie 

odnowienia certyfikatu. Twoja firma 

może nadal używać poprzedniego 

znaku LRQA przez rozsądny czas. 

Skontaktuj się z lokalnym zespołem 

obsługi klienta LRQA, który z 

przyjemnością pomoże w aktualizacji 

do aktualnego znaku zatwierdzenia. 

 

 

 

 

Przykłady znaku 

zatwierdzenia 

 

 

Nadużywanie znaku 
zatwierdzenia 

Znaki zatwierdzenia LRQA nie 

przedstawiają zatwierdzenia produktu 

lub usługi, więc nie można używać 

znaków na produkcie lub na głównym 

opakowaniu.  Znak zatwierdzenia 

odnosi się do Państwa systemu 

zarządzania i może być 

wykorzystywany wyłącznie w tym 

kontekście. 

 

Zabrania się umieszczania znaku 

zatwierdzenia LRQA na raportach 

testowych lub kalibracyjnych, na 

certyfikatach lub świadectwach 

zgodności. 

 

Zabrania się wykorzystywania znaku w 

celu zasugerowania, że istniejąca 

certyfikacja wykracza poza zakres 

certyfikatu LRQA orz dotyczy innych 

lokalizacji niż te podane na 

certyfikacie. 

Korzystanie ze znaku 
zatwierdzenia LRQA 

Gratulujemy przyznania 
Państwu znaku 
zatwierdzenia LRQA 

Jako zatwierdzony klient możesz 

teraz używać znaku zatwierdzenia 

LRQA, aby zademonstrować swoje 

osiągnięcia klientom, 

potencjalnym klientom i 

kluczowym interesariuszom. 

Niniejsza nota informacyjna 

została opracowana w celu 

maksymalnego wykorzystania 

znaku zatwierdzenia i wskazówek 

dotyczących używania znaku. 
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Oświadczenie o posiadanych 
certyfikatach 

Oświadczenie o posiadanych 

certyfikatach można zastosować na 

opakowaniu produktu (które można 

usunąć bez uszkodzenia produktu) lub 

towarzyszących dokumentach 

(uważanych za dostępne oddzielnie 

lub z łatwością odłączane), w celu 

potwierdzenia Państwa certyfikatu 

Systemu zarządzania.  

Etykiety lub tabliczki identyfikacyjne są 

traktowane jako część produktu. 

Oświadczenie powinno zawierać 

odniesienie do; 

• identyfikacji (np. marka lub 

nazwa) 

• rodzaju systemu zarządzania i 

obowiązujących standardów 

• LRQA jako jednostki 

certyfikującej  

 

Poprawne korzystanie ze znaku 

zatwierdzenia LRQA to zobowiązanie 

umowne. LRQA monitoruje sposób 

używania znaku zatwierdzenia 

podczas wizyt kontrolnych i wizyt 

związanych ze wznowieniem ważności 

certyfikatu.  

 

Niewłaściwe użycie i 
wycofanie certyfikatu 

Certyfikat LRQA może zostać cofnięty 

w przypadku, kiedy dana firma 

nadużywa znaku zatwierdzenia i nie 

zaprzestaje jego nadużywania po 

zwróceniu jej uwagi na ten fakt. 

W przypadku, kiedy certyfikat LRQA 

przyznany Państwa firmie zostanie 

cofnięty, będą Państwo zobowiązani 

zaprzestać korzystania ze znaku 

zatwierdzenia i wycofać wszelkie 

materiały, na których został 

umieszczony. Dalsze korzystanie ze 

znaku zatwierdzenia w takiej sytuacji 

będzie skutkować podjęciem przez 

LRQA kroków prawnych. 

 

Get in touch 
Visit www.lrqa.com/uk for more information

LRQA 

1 Trinity Park 

Bickenhill Lane  

Birmingham  

B37 7ES  

United Kingdom
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