Правила використання
сертифікаційних знаків
DQS, IQNet та ПРИРОСТ
для систем менеджменту
Встановіть марку! Отримайте сертифікати DQS, IQNet та ПРИРОСТ, а також захищені
авторським правом сертифікаційні символи є зовнішніми розпізнавальними знаками
успішної сертифікації – та користуйтесть відмінною репутацією будь-де.
Символи можуть використовуватися різними способами: ви можете помістити їх на
бланкові канцтовари, на брошури або на свої транспортні засоби. Ви також можете
використовувати їх у всій своїй рекламі, на ярмарках або в Інтернеті.

Але майте на увазі:
 Використання сертифікаційних символів вимагає наявності дійсних сертифікатів або інших
декларацій відповідності, виданих DQS або ПРИРОСТ.
 Якщо ваш сертифікат не поширюється на всю вашу організацію, вам потрібно вказати
обмежену сферу, для якої він дійсний (див. Стор 2)
 Символи завжди слід використовувати разом з назвою вашої компанії.
 Використовуючи нейтральний сертифікаційний символ, основні стандарти або специфікації
повинні бути зазначені в безпосередній близькості від символу (див. Стор. 2).
 Символи ніяким чином не можуть бути змінені, однак ви можете вибрати який колір
використовувати.
 Символ IQNet може використовуватися разом із символом сертифікації DQS, але не сам по собі.
 Ми рекомендуємо додати реєстраційний номер сертифіката до символу.
 Символи не можуть використовуватися для маркування продуктів. Необхідно уникати
враження того, що сертифікація відноситься до продукції будь-якою ціною (див. Додаток).
 Логотипи DQS та IQNet (символи без кілець) не є символами сертифіката. Вони захищені як
фірмові знаки практично у всьому світі, і DQS та IQNet зберігають їх для власного використання.

Будь ласка, див. Додаток для деяких прикладів дизайну.
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Для організацій з власним веб-сайтом ми рекомендуємо розмістити інформацію про вашу
успішну сертифікацію. Ви також можете включити посилання на базу даних клієнтів на вебсайті DQS, щоб продемонструвати дійсність вашої сертифікації та свою власну юридичну
визначеність.
Символи сертифікатів DQS та IQNet доступні в цифровому форматі на веб-сайті DQS,
розділі "послуги / завантаження". Символ сертифікату ПРИРОСТ для ознайомлення
доступний на сайті ОССМ МЦЯ ПРИРОСТ.
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Приклади “Правил використання сертифікаційних символів“
Система менеджменту сертифікована DQS / ПРИРОСТ

Приклад для ISO 9001
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Інтегрована система менеджменту сертифікована
DQS / ПРИРОСТ
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Сертифікація відповідно до ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949

DQS-TIP

У випадку сертифікації відповідно до процедури DQS
TIP,сертифікаційний символ DQS буде доповнено печаткою
DQS "Декларація постачальника".

Сертифікація для обмеженої сфери

Приклад
Назва компанії
Сертифіковано DQS /ПРИРОСТ по ISO 14001 для обмеженої
сфери….

ISO/TS 16949

Єдине використання логотипа IATF, пов'язаного з цією схемою сертифікації, відображається на
сертифікаті, виданому DQS. Будь-яке інше використання логотипа IATF окремо чи ні, заборонено

Символи на продукції та упаковкі
Ці символи не можуть використовуватися для маркування продукції.
Необхідно уникати враження того, що сертифікація відноситься до продукції будь-якою ціною.
Наступна діаграма призначена для надання допомоги в тому, як використовувати символи DQS або ПРИРОСТ,
щоб показати, що продукт був виготовлений з використанням сертифікованої системи менеджменту.

Використання
сертифікаційних
символів

На продукції *1

На великих коробках і
подібних контейнерах що
використовуються для
транспотрування
продукції *2

На брошурах,
тодо, в рекламних
цілях *3

Без подальшого
роз'яснення

Не дозволено

Не дозволено

Дозволено

З роз'ясненням *3

Не дозволено

Дозволено

Дозволено

*1: Як на самій продукції, так і на її окремій упаковці, контейнері, тощо. У випадку послуг перевірки/аналізу це
відноситься до звіту про перевірку/аналіз.
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*3: Це може бути твердження про те, що, наприклад, продукція була виготовлена на підприємстві, яке
використовує сертифіковану DQS чи ПРИРОСТ систему менеджменту, що відповідає вимогам стандарту
ISO 9001 та/або ISO 14001. Замість "виготовлена" можна використати "упакована" або "поставлена",
відповіднодо сфери дфяльності. Наприклад: "Упаковано організацією з системою менеджменту
сертифікованою DQS".
"Продукція виготовлена на підприємстві, система управління якістю якого сертифікована DQS (Німеччина)
по ІSО 9001:2015"
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*2: Це може бути негабаритна упаковка з картону, чи іншого матеріалу, яка не потрапить до кінцевого споживача.

