Vyhlásenie záväzku nestrannosti vrcholového manažmentu NO2265

Vrcholový manažment NO2265 týmto vyhlasuje:
1. Politika kvality a postupy popísané v Príručke kvality NO2265 sú uplatňované pri výkone posudzovania
zhody ZP / IVD ZP a nie sú diskriminačné.
2. Všetci žiadatelia majú prístup k službám NO2265, bez akýchkoľvek obmedzení alebo iných podmienok.
3. NO2265 je nestranná, finančne nezávislá a jej vedenie a personál nie je pod vplyvom obchodných,
finančných alebo iných záujmov, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť, nestrannosť a objektívnosť
vykonávania činností posudzovania zhody ZP / IVD ZP, pre ktoré je autorizovaná a notifikovaná.
4. NO2265 vystupuje ako tretia strana nezávislá od výrobcu produktov, ktoré sú predmetom činností
posudzovania zhody ZP / IVD ZP. NO2265 je takisto nezávislá od všetkých hospodárskych subjektov so
záujmami týkajúcimi sa danej pomôcky, ako aj od všetkých konkurentov jej výrobcu.
5. NO2265 má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zaručovala nezávislosť, objektivitu
a nestrannosť svojich činností. Disponuje zavedenými postupmi, ktoré účinne zaručujú odhalenie,
vyšetrenie a vyriešenie všetkých prípadov možného konfliktu záujmov vrátane účasti jej pracovníkov na
poradenskej činnosti v oblasti ZP / IVD ZP skôr, ako sa stali zamestnancami NO2265.
6. NO2265, jej vrcholový manažment a pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody ZP
/ IVD ZP
a) nie sú konštruktérom, výrobcom, dodávateľom, montážnym technikom, kupujúcim, vlastníkom,
profesionálnym používateľom alebo údržbárom ZP / IVD ZP, ktoré posudzujú, ani splnomocneným
zástupcom ktorejkoľvek z týchto osôb. Takéto obmedzenie nevylučuje nákup a používanie
posudzovaných ZP / IVD ZP nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky notifikovanej osoby a
vykonávanie posudzovania zhody alebo používanie týchto ZP / IVD ZP na osobné účely;
b) nie sú zapojení do návrhu, výroby, marketingu, inštalácie a používania alebo údržby ZP / IVD ZP, pre
ktoré sú autorizované, ani zastupovať strany zapojené do týchto činností;
c) nie sú zapojení do činností, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislosť ich úsudku alebo ich bezúhonnosť vo
vzťahu k činnostiam posudzovania zhody ZP / IVD ZP, pre ktoré boli autorizované;
d) neponúkajú ani neposkytujú služby, ktoré by mohli ohroziť dôveru v ich nezávislosť, nestrannosť alebo
objektivitu. Predovšetkým neponúkajú ani neposkytujú poradenské služby výrobcovi, jeho
splnomocnenému zástupcovi, dodávateľovi alebo obchodnému konkurentovi v oblasti návrhu, výroby,
marketingu alebo údržby ZP / IVD ZP či postupov, ktoré sú predmetom posudzovania; a
e) nie sú spojení s akoukoľvek organizáciou, ktorá sama poskytuje poradenské služby uvedené v písmene
d). Takéto obmedzenie nevylučuje organizovanie všeobecných školiacich činností, ktoré nesúvisia s
konkrétnym zákazníkom a ktoré sa týkajú legislatívy ohľadom ZP / IVD ZP alebo súvisiacich noriem.
7. Vrcholový manažment NO2265 a jeho pracovníci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody ZP / IVD ZP, sú
nestranní. Výška odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov NO2265 a prípadných
subdodávateľov vykonávajúcich posudzovanie nezávisí od výsledkov posudzovania.
8. NO2265 má Radu pre posúdenie zhody ZP / IVD ZP a Komisiu na ochranu nestrannosti, v ktorých sú
predstavitelia tých strán, ktorých sa certifikačný systém týka a sú nezávislí a nestranní.
9. NO2265 zabezpečí, aby činnosti jej prípadných pobočiek alebo subdodávateľov alebo akéhokoľvek
subjektu, s ktorými je vo vzťahu, vrátane činností jej vlastníkov neovplyvňovali nezávislosť, nestrannosť
alebo objektivitu činností posudzovania zhody, ktoré vykonáva.
10. NO2265 a jej personál sa nezaoberá žiadnymi aktivitami, ktoré by mohli znížiť dôveru v proces
posudzovania zhody a dodržiavanie morálnych a etických princípov.
11. NO2265 vykonáva všetky činnosti v rámci posudzovania zhody ZP / IVD ZP v súlade s požiadavkami
legislatívy a platných noriem a v rozsahu svojej autorizácie a notifikácie tak, aby nevznikali námietky alebo
nedôvera k udelenej certifikácii v procese posudzovania zhody ZP / IVD ZP, pričom zohľadňuje záujmy
malých a stredných podnikov vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES, pokiaľ ide o poplatky. Všetci

Strana 1 z 2

Vyhlásenie záväzku nestrannosti vrcholového manažmentu NO2265

pracovníci NO2265, ktorí sa zúčastňujú procesu posudzovania zhody ZP / IVD ZP, sú zoznámení so
znením aktuálne platných dokumentov a tieto dokumenty majú bežne k dispozícii.
12. Požiadavky, hodnotenia a rozhodnutia NO2265 sa vo všetkých fázach procesu posudzovania zhody ZP /
IVD ZP obmedzujú na jednoznačne určenú a zmluvne potvrdenú ZP / IVD ZP.
13. NO2265 má stálych interných a externých pracovníkov, podliehajúcich Riaditeľovi NO2265 / Zástupcovi
riaditeľa NO2265. Za činnosť vykonávanú v oblasti certifikácie máme osobnú zodpovednosť.
14. Zamestnancov NO2265 vedieme k tomu, aby sa riadili obsahom Etického kódexu, a aby si sústavne
zvyšovali svoju odbornú kvalifikáciu.
15. Orgán zodpovedné za notifikované osoby budeme informovať o všetkých zmenách v našom systéme
riadenia kvality alebo iných zmenách, týkajúcich sa spôsobilosti k výkonu posudzovania zhody ZP / IVD
ZP.
16. Máme plnú zodpovednosť za formulovanie koncepcie činnosti posudzovania zhody ZP / IVD ZP a za
dohľad pri jej uplatňovaní ako aj dohľad nad finančnými záležitosťami.
17. Osobne zodpovedáme za zabezpečovanie potrebných zdrojov, za trvalé uplatňovanie Politiky kvality a
plnenie autorizačných a notifikačných kritérií v súlade s legislatívou a technickými normami.
V Bratislave, dňa 30.06.2020

Ing. Katarína Tomin
Srdošová, PhD.
Riaditeľ NO2265

Ing. Miriam Srdošová

Mgr. Ľubor Lysák

Ekonomický a personálny
riaditeľ

Zástupca riaditeľa NO2265
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