ФК-5.1.5-01
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОКС

С тези общи условия се уреждат договорните отношения между ОКС при „С и М ПРЕВЕНТ”
ЕООД, гр. Пловдив и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с предлаганите от Органа за контрол от
вид С при „С и М ПРЕВЕНТ” ЕООД , гр. Пловдив услуги по контрол, включени в обхвата на
акредитация .
Органа за контрол от вид С при „С и М Превент” ЕООД:











Използва информацията получена по време на изпълнение на дейността, която се
отнася до клиента и неговата дейност, единствено и само за целите на контрола.
Се задължава да не разгласява пред трети лица информация, получена или
създадена по време на дейностите по контрол и търговските тайни, станали му
известни във връзка с изпълнение на настоящата заявка . За неверни сведения се
носи отговорност по чл. 313 от НК.
Уведомява писмено клиента за предоставяната информация, ако това се изисква по
закон или по силата на разпореждане от регулаторен орган, с който органа за
контрол е задължен да се съобрази.
Информация относно провежданата политика по качество за осигуряване на
безпристрастно извършване на дейността по контрол и спазването на
конфиденциалност е публично достъпна на интернет страницата на органа за
контрол http://www.sim-prevent.com/organ-za-kontrol.html
Предприема действия за разглеждане на жалби и възражения само в писмен вид,
съгласно процедура ОП -7.5-1.
Информира Възложителя за спазване на процедура ОП -7.4.2 –Позоваване на
акредитация (Ползване на акредитационния символ на ИА БСА)
При настъпили извънредни събития и обстоятелства и подадена заявка, ОКС ще
съгласува с Възложителя възможността и начина на изпълнението на контрола.
В следствие на промяна в нормативен акт, водещ до промяна на срокове за
изпълнение и цени, уведомява Възложителя, че заявката е в границите на гъвкавия
обхват, т.е. невъзможност за издаване на сертификат под акредитация.

Възложителят
 Ще предостави, (когато е необходимо), достъп на екипите на ИА БСА за оценяване
изпълнението на дейността на Органа за контрол.
 Ще приема получената информацията, по повод или във връзка с възложения от
него контрол, за конфиденциална с изключение в случаите, когато това е
договорено между двете страни.
Настоящите общи условия се считат за приети от страна на Възложителя и ОКС при „С и М
ПРЕВЕНТ” ЕООД с подписването на заявката за контрол ФК-5.1.5-03
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