Οδηγίες χρήσης
λογοτύπων πιστοποίησης
της BQC

Προωθήστε σωστά την Πιστοποίηση του Οργανισµού σας από την BQC

Επικοινωνήστε µαζί µας
στο 2112213726 και στο marketing@bqc.gr
για οποιαδήποτε πληροφορία!
Το παρόν φυλλάδιο είναι ενηµερωτικού χαρακτήρα και βασίζεται στην παράγραφο 21 του Γενικού Κανονισµού
Πιστοποίησης της BQC και στον κανονισµό για τη χρήση του εθνικού λογοτύπου διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.∆. Το παρόν
φυλλάδιο δεν αντικαθιστά το Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης της BQC
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1. Τι είναι τα λογότυπα πιστοποίησης
Τα λογότυπα πιστοποίησης είναι σήµατα τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας
Οργανισµός για να προωθήσει την πιστοποίησή του µε βάση κάποιο πρότυπο και µπορεί να
τα χρησιµοποίησει για εµπορικούς σκοπούς.
Με την πιστοποίησή του ο Οργανισµός λαµβάνει τα λογότυπα πιστοποίησης που έχουν την παρακάτω µορφή:
Λογότυπο Φορέα Πιστοποίησης

Πρότυπο στο οποίο πιστοποιήθηκε ο Οργανισµός
∆ήλωση ότι πιστοποιήθηκε το Σύστηµα του
Οργανισµού και όχι το/τα προϊόν/τα

Συγκεκριµένα o Οργανισµός παραλαµβάνει 3 αρχεία:
Αρχείο_3cm.jpg Έγχρωµο λογότυπο πιστοποίησης µε βάση το Πρότυπο πιστοποίησης που είναι το προτεινόµενο
µέγεθος για χρήση σε έντυπα µεγέθους Α4.
Αρχείο_10cm.jpg Έγχρωµο λογότυπο πιστοποίησης µε βάση το Πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε έντυπα στην επιθυµητή σµίκρυνση. Σε περίπτωση χρήσης αυτού του λογοτύπου, πρέπει να
τηρούνται οι αναλογίες της εικόνας.
Αρχείο_web.jpg Έγχρωµο λογότυπο πιστοποίησης µε βάση το Πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο µπορεί
χρησιµοποιηθεί σε ιστοσελίδα.
Ο Οργανισµός οφείλει να χρησιµοποιεί το λογότυπο πιστοποίησης µε τις συγκεκριµένες αναλογίες και χρωµατισµούς
που παραδίδονται από την BQC.

2. Τι είναι τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης
Τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης είναι σήµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας
Οργανισµός για να προωθήσει την πιστοποίησή του µε βάση κάποιο πρότυπο και µπορεί
να τα χρησιµοποίησει για εµπορικούς σκοπούς, αναρτώντας τα σε σταθερές επιφάνειες.
Με την πιστοποίησή του ο Οργανισµός λαµβάνει αυτοκόλλητα πιστοποίησης και/ή τη µακέτα αυτών. Τα αυτοκόλλητα
πιστοποίησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε σταθερές επιφάνειες (τζάµι, τοίχος, επαγγελµατικά οχήµατα κ.λπ). Τα
αυτοκόλλητα πιστοποίησης έχουν την παρακάτω µορφή:

Λογότυπο Φορέα Πιστοποίησης

Πρότυπο στο οποίο πιστοποιήθηκε ο Οργανισµός
∆ήλωση ότι πιστοποιήθηκε το Σύστηµα του
Οργανισµού και όχι το/τα προϊόν/τα

Τα αυτοκόλλητα τυπώνονται σε διαφανές αυτοκόλλητο βινυλλίου στις διαστάσεις που παραδίδονται από την BQC.
Ο Οργανισµός οφείλει να χρησιµοποιεί το αυτοκόλλητο πιστοποίησης µε τις συγκεκριµένες αναλογίες και
χρωµατισµούς που παραδίδονται από την BQC.
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3. Πώς χρησιµοποιούνται τα λογότυπα και
τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης
Τα λογότυπα πιστοποίησης και τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης είναι τα σήµατα που µπορεί
να χρησιµοποιήσει ένας Οργανισµός για να προωθήσει την πιστοποίησή του από την BQC.
Παρακάτω, αναλύεται σχεδιαγραµµατικά η σωστή χρήση τους.
Πάνω σε
Προϊόντα
(που
περιλαµβάνονται
στα πεδία
πιστοποίησης)

Συσκευασίες
Μεταφοράς

∆ιαφηµιστικά
Έντυπα,
Τιµολόγια,
∆ιαδίκτυο, Είδη
Αλληλογραφίας

Επαγγελµατικές
κάρτες,
Συµβόλαια

Σταθερές
επιφάνειες
(παράθυρα,
αυτοκίνητα κλπ)

Πιστοποιητικά ή
αναφορές
εργαστηρίων,
διακριβώσεων ή
ελέγχων

Το λογότυπο της BQC δεν χρησιµοποιείται µόνο του.

Το λογότυπο του Φορέα ∆ιαπίστευσης δεν χρησιµοποιείται µόνο του.

Το λογότυπο του IAF δεν χρησιµοποιείται από πιστοποιηµένους πελάτες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Φορέα ∆ιαπίστευσης Ε.ΣΥ.∆.

Το λογότυπο του Φορέα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε συνδυασµό µε το λογότυπο της BQC
από τους πιστοποιηµένους πελάτες της BQC σύµφωνα µε τον κανονισµό Λογοτύπου του Εθνικού Συστήµατος
∆ιαπίστευσης. Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας στείλουµε ένα συνδυασµένο λογότυπο και να σας ενηµερώσουµε για
τη σωστή χρήση του.
Η BQC µπορεί να βοηθήσει έναν Οργανισµό πριν τη χρησιµοποίηση των λογοτύπων. Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας
βοηθήσουµε να προσαρµόσετε τα λογότυπα πιστοποίησης στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας. (π.χ. αφαίρεση
άσπρου φόντου, µεγαλύτερο µέγεθος εικόνας κ.λπ)
Τα λογότυπα και τα αυτοκόλλητα πιστοποίησης µπορούν να τροποποιηθούν µόνο από την BQC.
Η χρήση των λογοτύπων πιστοποίησης είναι προαιρετική.

4. Τι άλλο µπορώ να κάνω
Προωθήστε την πιστοποίησή σας!
Ένας καλός τρόπος για να προβάλλετε την πιστοποίηση του Οργανισµού σας είναι µε την δηµοσίευση ∆ελτίων Τύπου.
Η BQC µπορεί να σας βοηθήσει να συντάξετε ένα ∆ελτίου Τύπου σχετικό µε την πιστοποίηση του Οργανισµού σας.
Επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες στο 2112213726 ή στο marketing@bqc.gr.
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5. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω
Ενηµερωθείτε!
Το λογότυπο της BQC µαζί µε το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισµό για τον οποίο έχει
εκδοθεί και δεν είναι µεταβιβάσιµο.
Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της BQC επάνω σε προϊόντα του Οργανισµού έτσι ώστε να υποδηλώνει συµµόρφωση
προϊόντων.
Χρήση του λογότυπου της BQC µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συµµόρφωση προϊόντων θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναµεί
µε Μη Συµµόρφωση και µπορεί να προκαλέσει την αναστολή του Πιστοποιητικού.
Το λογότυπο της BQC αποτελεί περιουσία της BQC και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα. Το σήµα του Φορέα
∆ιαπίστευσης αποτελεί περιουσία του αντίστοιχου φορέα και χρησιµοποιείται µόνο µετά από διαπίστευση της BQC.
Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής διαπίστευσης της BQC, η BQC ενηµερώνει άµεσα όλους τους Πιστοποιηµένους Οργανισµούς
για να σταµατήσουν άµεσα τη χρήση του σχετικού σήµατος.
Ο Πιστοποιηµένος Οργανισµός:
Πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της BQC, όταν αναφέρεται στο καθεστώς πιστοποίησής του σε µέσα επικοινωνίας,
όπως το ∆ιαδίκτυο, φυλλάδια και άλλο διαφηµιστικό υλικό ή άλλα έγγραφα.
∆εν θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε άλλους να προβαίνουν σε παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά µε την πιστοποίησή
του.
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιεί ή να επιτρέπει τη χρήση των εγγράφων πιστοποίησης ή τµήµατος αυτών κατά παραπλανητικό
τρόπο.
Θα πρέπει να διακόπτει τη χρήση διαφηµιστικού υλικού που περιλαµβάνει αναφορά στην πιστοποίηση, όπως υποδεικνύεται από
την BQC, σε περίπτωση αναστολής ή απόσυρσης της πιστοποίησης.
Θα πρέπει να τροποποιεί όλο το διαφηµιστικό υλικό, όταν το πεδίο πιστοποίησης υφίσταται συρρίκνωση.
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιεί την πιστοποίησή του κατά τρόπο που δυσφηµεί την BQC ή/και τη διεργασία της πιστοποίησης και
οδηγεί σε απώλεια της δηµόσιας εµπιστοσύνης σε αυτή.
Μπορεί να χρησιµοποιήσει το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του Σ∆ για οποιουσδήποτε επαγγελµατικούς σκοπούς, για σκοπούς
προβολής ή για να αποδείξει τη συµµόρφωση του Σ∆ µόνο σε σχέση µε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Πεδίο
Πιστοποίησης, αρκεί σε κάθε περίπτωση να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία, ο κανονισµός πιστοποίησης, τα Πρότυπα Πιστοποίησης
και οι σχετικές υπογεγραµµένες συµβάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπονοείται µε κανένα τρόπο πως η
πιστοποίηση αφορά προϊόν ή διεργασία.
Υποχρεούται να χρησιµοποιεί το λογότυπο της BQC σύµφωνα µε την παράγραφο 21 του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα µας.
Υποχρεούται σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού, το αργότερα εντός πέντε (5) ηµερών, να διακόπτει κάθε χρήση του
λογοτύπου και των σηµάτων της BQC και να επιστρέφει το πιστοποιητικό που του έχει απονεµηθεί άµεσα.

Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε σωστά τα
λογότυπα πιστοποίησης;
Στείλτε ένα δείγµα στο τµήµα Marketing της BQC!
T 2112213726, marketing@bqc.gr

Θέλετε να προβάλλετε την πιστοποίηση της Εταιρείας σας;
Επικοινωνήστε µε το τµήµα Marketing της BQC!
T 2112213726, marketing@bqc.gr
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