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Platnost tohoto dokumentu
1. Tyto požadavky jsou závazné pro pracovníky NDT certifikované společností TESYDO, s.r.o.,
akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci osob TESYDO-COP č. 3201 (dále jen
„Certifikační orgán“).
2. Pracovník se zavazuje plnit tyto požadavky od okamžiku připojení svého podpisu na formulář
„Zkušební řád“ nebo podpisem na formulář "Dohoda o součinnosti".
3. Certifikační orgán se zavazuje plnit tyto požadavky okamžikem zveřejnění tohoto dokumentu
na internetových stránkách www.tesydo.cz.
4. Tyto požadavky platí pro všechny certifikáty vydané certifikačním orgánem po dobu platnosti
jednotlivých certifikátů.
Práva a povinnosti pracovníka NDT
1. Certifikát, průkaz způsobilosti a razítko je platné jen pro výkon činností v certifikovanému
rozsahu.
2. Držitel certifikátu je povinen dodržovat etický kodex, spočívající v následujících zásadách:
• při využívání své kvalifikace jednat čestně a morálně
• nepoužívat certifikát, průkaz způsobilosti a razítko zavádějícím způsobem
• jednat tak, aby nezdiskreditoval sebe, zaměstnavatele ani certifikační orgán, který vydal
certifikát
• při své činnosti jednat nestraně a nezávisle a nedopustit střet zájmů a podsouvání předsudků
• svou činnost realizovat v souladu s platnou legislativou, souvisejícími předpisy a dokumenty
• zachovávat důvěrnost všech informací získaných v průběhu své činnosti
• podávat pravdivé, nezkreslené a úplné informace na odpovídající odborné úrovni
• informovat certifikační orgán o jakýchkoliv pochybnostech a námitkách vznesených
zúčastněnými stranami při provádění NDT zkoušek na adresu pracovníka NDT, certifikačního
orgánu nebo zainteresovaných firmem.
3. Držitel certifikátu je povinen oznámit certifikačnímu orgánu všechny podstatné změny údajů
uvedených v žádosti o certifikaci osob, a to do 30 dnů od vzniku změn.
4. Držitel certifikátu se musí nejméně jednou ročně podrobit testu k prokázání zrakové schopnosti
(Jaegerův test) dle ČSN EN ISO 9712, kap. 7.4 včetně ověření zaměstnavatelem a uchovávat
potvrzení o výsledku testu.
5. Držitel certifikátu má povinnost udržovat své znalosti a způsobilosti na nejnovějším stupni
poznání po celou dobu platnosti certifikátu a splnit podmínky dozoru certifikačního orgánu (tj.
zúčastňovat se odborných seminářů pro certifikované pracovníky NDT).
6. Držitel certifikátu má povinnost vést záznamy stížností na své výkony, o jejich vyřízení a o
opatřeních k zamezení neshod v činnostech, ke kterým byl certifikován a informovat o tom
certifikační orgán.
7. V případě odnětí certifikátu nebude certifikovaná osoba uplatňovat žádná prohlášení odkazující
se na certifikaci a certifikát, průkaz způsobilosti a razítko neprodleně vrátí.
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8. Razítko může certifikovaná osoba uvádět pouze na dokumentech (protokolech), které se
vztahují k certifikovanému rozsahu.
Práva a povinnosti certifikačního orgánu
1. Certifikační orgán je povinen seznámit pracovníka s tímto dokumentem před zahájením
kvalifikační zkoušky.
2. Na internetových stránkách www.tesydo.cz certifikační orgán poskytuje informace o aktuálním
stavu předpisů a norem NDT a souvisejících.
3. Certifikační orgán poskytuje pracovníkům podle možností odbornou pomoc při řešení jejich
pracovních problémů.
4. Výhradním vlastníkem certifikátu, průkazu způsobilosti i razítka je certifikační orgán.
5. Certifikační orgán může držiteli certifikátu uložit povinnost podrobit se doškolení, pokud došlo:
a) k zásadním změnám pravidel a postupů v certifikované oblasti,
b) ke zjištění, že držitel certifikátu neudržuje svou způsobilost na potřebné úrovni.
6. Certifikační orgán má právo odejmout certifikát tomu, u koho se prokáže, že:
a) se stal osobou fyzicky nezpůsobilou vykonávat činnost z důvodu zrakové schopnosti
b) u držitele certifikátu došlo k významnému přerušení činnosti v metodě, pro kterou je
pracovník certifikován
c) držitel certifikátu porušil etický kodex
d) klamně použil svůj certifikát nebo logo TESYDO, s.r.o. v inzerátech či propagačních
materiálech nebo se nesprávně na ně odkázal,
e) nevede seznam stížností a neřeší stížnosti, které byly vůči němu, v rámci výkonu činností,
pro které byl certifikován, vzneseny,
f) vědomě uvedl nepravdivé údaje v žádosti o certifikaci a v podkladech, které jsou rozhodující
pro vydání a udržení certifikátu,
g) nesplnil podmínky dozoru (účast na 2 dozorových seminářích za 5-ti leté období),
h) nedodržel oznamovací povinnost.
Ochrana osobních údajů
Certifikační orgán zpracovává, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 (GDPR), osobní údaje poskytnuté v rámci certifikačního procesu pro účely
certifikace a evidence certifikovaných osob po dobu platnosti certifikátu + 5 let.

