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Nyilatkozat a pártatlansági feltételek teljesüléséről
Az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója jelen nyilatkozatban kötelezi el magát a pártatlanság mellett.
Az ExVA Kft.
- jogi azonosíthatósága érdekében levélpapírján és minden általa tanúsító szervezetként kibocsátott dokumentumon feltünteti megnevezését, cím- és egyéb elérhetőségi adatait,
- ügyvezető igazgatója kijelenti, hogy az ExVA Kft. tulajdonosa nem avatkozik be az ExVA
Kft. szakértői, vizsgálati, felügyeleti ill. tanúsítási tevékenységébe,
- ügyvezető igazgatója kijelenti, hogy az ExVA Kft. semmilyen pénzügyi támogatásban nem
részesül,
- vizsgálólaboratóriuma, tanúsító szervezete valamennyi ügyfele számára megkülönböztetés
nélkül, egyformán lehetővé teszi szolgáltatásai igénybevételét. A szabályozások kizárólag
szakmai, jogi szempontokat vesznek figyelembe, a kérelmező ügyfél lehetőségeit indokolatlanul nem korlátozzák,
- vizsgálólabóratóriuma ill. tanúsító szervezete minden külső és belső befolyástól mentesen
önállóan végzik munkájukat, saját kinevezett vezetővel rendelkeznek, akiknek szakmai
függetlensége biztosított.
A személyzet pártatlanságának betartását az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója, minőségügyi megbizottja ill. Tanúsító Szervezet tanúsítási tevékenységét a Tanúsító Szervezettől
független Tanúsítást Ellenőrző Testület folyamatosan ellenőrzi,
- felelős vizsgálati és tanúsítási tevékenységének pártatlanságáért és nem engedi, hogy kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb eszközökkel nyomást gyakoroljanak rá pártatlanságának
feladása céljából. Minden dolgozója mindenféle politikai, gazdasági, kereskedelmi és
pénügyi és egyéb ráhatástól mentes, mely befolyásolhatná a vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási tevékenységet és annak eredményeit,
- kockázatelemzést végez, amit évente felülvizsgál annak megállapítására, hogy pártatlanságát milyen veszélyek fenyegetik
- személyzete nem vesz részt az általa vizsgált, tanúsított potenciálisan robbanásveszélyes
gyártmányok, berendezések, termékek tervezésében, fejlesztésében, gyártásában, szerelésében, forgalmazásában, értékesítésében és a termékekkel kapcsolatos tanácsadásban,
- kijelenti, hogy összeférhetetlenségi ok vele kapcsolatban nem áll fenn. Tudomásul veszi,
hogy köteles haladéktalanul, de legkésőbb az összeférhetetlenségre okot adó körülmény
felismerésétől számított 5 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha bármiféle összeférhetetlenségi ok merül fel.
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