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aèný orgán zaväzuje, �e p
ú z �a�nostiach nevyústi do �iadnych diskriminaèných èinností proti s�a�ovate¾ovi.

Ka�dý klient 3EC International a.s. (ïalej len „Certifikaèný orgán“) alebo akáko¾vek iná osoba mô�e proti postupom alebo
èinnostiam Certifikaèného orgánu alebo klientom certifikovaným Certifikaèným orgánom vznies� s�a�nos�. S�a�nos� musí
by� podaná písomne formou doporuèenej zásielky, prièom s�a�ovate¾ musí uvies� svoje identifikaèné údaje, vecné
odôvodnenie s�a�nosti a potrebné objektívne dôkazy preukazujúce svoje tvrdenia. Certifikaèný orgán potvrdí s�a�ovate¾ovi
prijatie s�a�nosti písomne formou doporuèenej zásielky. Certifikaèný orgán neakceptuje a neprihliada na komunikáciu
uskutoènenú prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo faxu a takúto formu ani neeviduje vo svojej evidencii, pokia¾
sa s�a�ovate¾ a Certifikaèný orgán nedohodli písomne inak. Certifikaèný orgán poskytuje s�a�ovate¾ovi správy o riešení
s�a�nosti, pokia¾ o to s�a�ovate¾ po�iada.

Vedúci Certifikaèného orgánu (ïalej „vedúci CO“) po obdr�aní s�a�nosti posúdi, èi sa s�a�nos� týka certifikaèných èinností
Certifikaèného orgánu, za ktoré zodpovedá. Ak áno, túto skutoènos� s�a�ovate¾ovi potvrdí, inak s�a�ovate¾a informuje, �e za
s�a�nos�ou napadnuté certifikaèné èinnosti nezodpovedá. Ak sa s�a�nos� týka èinností za ktoré Certifikaèný orgán
zodpovedá, potom vedúci CO poverí èlena príslušnej Rady pre certifikáciu alebo mana�éra kvality predstavite¾ vedenia
(ïalej len „Zodpovedná osoba“), aby vykonal prešetrenie s�a�nosti. Prešetrením s�a�nosti nemô�e by� poverená taká
zodpovedná osoba, ktorá sa v predmete s�a�nosti predtým anga�ovala. Certifik sa odanie,
presk manie a ro hodnutie o s

Lehota na vybavenie s�a�nosti je 30 dní odo dòa jej doruèenia. V opodstatnených prípadoch mô�e vedúci CO túto lehotu
predå�i� na 60 dní.

Ak sa s�a�nos� týka certifikovaného klienta, potom jej preverenie berie do úvahy efektívnos� certifikovaného systému
mana�érstva alebo certifikovaný systém zabezpeèenia kvality (pri produktovej certifikácii). Zodpovedná osoba poverená
riešením takejto s�a�nosti informuje o prijatej s�a�nosti dotknutého certifikovaného klienta a po�iada ho o vyjadrenie v
stanovenej lehote.

V prípade, �e dotknutý certifikovaný klient sa k s�a�nosti v stanovenej lehote nevyjadrí a/alebo nezabezpeèí riešenie
s�a�nosti, je Certifikaèný orgán oprávnený u dotknutého klienta vykona� mimoriadny audit (s cie¾om preskúma� postup
certifikovaného klienta, ktorý je predmetom s�a�nosti) na náklady klienta alebo preskúma� postup certifikovaného klienta vo
vz�ahu k s�a�nosti v rámci najbli�šieho dozorného auditu (pokia¾ bol tento naplánovaný v lehote na riešenie s�a�nosti).

Na základe získaných informácií, údajov, dôkazov alebo ak klient neprijme v stanovenej lehote potrebné opatrenia na
riešenie s�a�nosti a Certifikaèný orgán rozhodne, �e s�a�nos� je oprávnená, mô�e Certifikaèný orgán rozhodnú� o
pozastavení certifikácie alebo o jej zrušení alebo o jej zú�ení.

Rozhodnutie o s�a�nosti nebude vydané, preskúmané, ani schválené osobou, ktorá sa anga�ovala v certifikaèných
èinnostiach súvisiacich s predmetom s�a�nosti. V prípade podania s�a�nosti klientom Certifikaèného orgánu, rozhodnutie o
s�a�nosti nebude vydané, preskúmané, ani schválené osobou, ktorá v uplynulých 2 rokoch, odo dòa doruèenia s�a�nosti,
poskytovala konzultácie pre dotknutého klienta (s�a�ovate¾a) alebo ktorá v uplynulých 2 rokoch, odo dòa doruèenia s�a�nosti,
bola zamestnancom dotknutého klienta (s�a�ovate¾a). Certifikaèný orgán informuje s�a�ovate¾a o výsledku a skonèení
procesu vybavovania s�a�nosti písomne formou doporuèenej zásielky. V prípade opodstatnenej s�a�nosti, Certifikaèný
orgán zabezpeèí uskutoènenie vhodných nápravných opatrení.

Celý proces vybavenia s�a�ností je dôverný. Certifikaèný orgán urèí spolu s klientom a s�a�ovate¾om, èi a v akom rozsahu
sa zverejní predmet s�a�nosti a jej riešenie.

Vo všeobecnosti platí, �e s�a�nos� musí by� podané v prvej inštancii na Cerifikaènom orgáne. V prípade, �e s�a�nos�
nebude akceptovaná Certifikaèným orgánom ako prvou inštanciou, má klient právo obráti� sa písomne na príslušný
akreditaèný alebo autorizaèný orgán, prièom kópiu takého podania je povinný zasla� Certifikaènému orgánu.

Certifikaèný orgán sústavne sleduje a eviduje podané s�a�nosti, ako aj èinnosti uskutoènené na ich vybavenie.
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