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1.CEL I ZAKRES STOSOWANIA 
  Dokument niniejszy określa przepisy, których muszą przestrzegać certyfikowane organizacje, aby 
korzystać z logo certyfikacji RINA lub odwoływać się od wydanego certyfikatu.  
 
 Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich organizacji certyfikowanych przez RINA (patrz punkt 2 
poniżej), a podpisując umowę certyfikacyjną organizacja certyfikowana jest zobowiązana do przestrzegania 
obowiązujących w tym zakresie przepisy.  
 
 Logo certyfikacji pozwala organizacjom certyfikowanym przez RINA wykazać na rynku, i nie tylko, że 
podlegały procesowi certyfikacji. 
 
2. DEFINICJE I SKRÓTY 
 
 Certyfikat: dokument wydany przez RINA po uzyskaniu pozytywnego wyniku działań weryfikacyjnych, który 
może być definiowany jako „oświadczenie”, „deklaracja” itp.  
 
Certyfikat zgodności i certyfikacja: pozytywna weryfikacja przez RINA zgodności systemu / produktu / 
personelu ze standardem referencyjnym, który pozwala na wydanie „certyfikatu” w powyższym znaczeniu.  
 
Organizacja: klient, podmiot, który określa umowę z RINA i do którego mają zastosowanie wymagane przepisy.  
 
System / produkt / personel: system, produkt lub personel podlegający weryfikacji przez RINA, jak określono w 
dokumentach kontraktowych. 
 
Znak zgodności strony trzeciej: znak chroniony, wydany przez jednostkę wykonującą czynności związane z 
oceną zgodności przez stronę trzecią, wskazujący, że przedmiot podlegający ocenie zgodności (produkt, proces, 
osoba, system lub organizacja) spełnia określone wymagania. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z LOGO PRZEZ CERTYFIKOWANE ORGANIZACJE 
 3.1  
 Upoważnienie do używania logo certyfikacji RINA, zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach, 
udzielane jest organizacjom, które pozytywnie zakończyły proces certyfikacji.  
 3.2  
 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w przepisach RINA związanych ze świadczeniem 
poszczególnych usług lub w innych obowiązujących przepisach, użycie logo odnosi się wyłącznie do usług, 
produktów lub aspektów zarządzania podlegających weryfikacji przez RINA, i których dotyczą świadectwa 
zgodności wydane przez RINA.  
 3.3  
 Organizacja, która pomyślnie zakończyła proces certyfikacji, jest upoważniona do używania logo 
certyfikacji na dokumentach / innych materiałach takich jak: artykuły papiernicze, materiały reklamowe, 
publikacje, prezentacje, papier firmowy, wizytówki, strony internetowe, faktury, dokumenty transportowe, 
plakaty i znaki organizacji, pojazdy służbowe, zgodnie z warunkami podanymi poniżej (z wyjątkiem zmian, które 
należy wcześniej uzgodnić z RINA).  
 Logo certyfikacji należy stosować razem ze znakiem i / lub nazwą firmy certyfikowanej organizacji.  
 3.4  
 Wszelkie wykorzystanie logo, które nie jest wyraźnie objęte przepisami RINA odnoszącymi się do 
poszczególnych usług, umów lub innych obowiązujących przepisy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody RINA.  
 3.5  
 Organizacja nie może w żadnym wypadku przenosić zasada do używania logo certyfikacji RINA na 
osoby trzecie. 
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 3.6  
 Organizacja może otrzymać na żądanie, logo certyfikacji, które łączy różne certyfikaty systemu / 
produktu uzyskane od RINA.  
 3.7  
 Jeśli logo certyfikacji jest używane na stronach internetowych, nie można dodać linku do strony 
RINA. 
 
4. SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE LOGO ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
  
 4.1 
                     Logo certyfikacji systemu zarządzania nie może być w żaden sposób mylone ze znakiem certyfikacji 
produktu.      
                    4.2  

 Z wyjątkiem przypadków, które są szczegółowo objęte przepisami RINA, a dotyczą certyfikacji 
systemów zarządzania związanych ze świadczeniem poszczególnych usług lub innymi mającymi zastosowanie 
przepisami, logo certyfikacji RINA systemów zarządzania nie powinno być stosowane na produkcie, opakowaniu 
produktu, rodzaju etykiet, tabliczkach identyfikacyjnych, taśmie samoprzylepnej na produkcie, raportach i 
certyfikatach laboratoryjnych, raportach medycznych, raportach z testów i certyfikatach, certyfikatach z 
raportów z kalibracji lub inspekcji, raportach planimetrycznych lub technicznych.  
 Tylko na opakowaniu produktu i / lub w informacjach towarzyszących możliwe jest użycie jednego z 
następujących stwierdzeń: 
  „Nazwa lub marka certyfikowanej organizacji” ma „typ systemu zarządzania (np. system 
zarządzania środowiskowego) „certyfikowany przez RINA zgodnie z normą XXXX (np. ISO 14001)  
 lub  
 „Ten produkt został wyprodukowany przez „nazwa lub marka certyfikowanej organizacji” w 
zakładzie, którego „typ systemu zarządzania (np. System Zarządzania Środowiskowego)” został certyfikowany / 
zarejestrowany jako zgodny ze „Standardem (np. ISO 14001)” przez RINA. 

  Przed użyciem innego oświadczenia organizacja powinna uzyskać uprzednią zgodę RINA.  
 Opakowanie produktu uważa się za takie, które można usunąć bez rozpadnięcia się na części lub 
uszkodzenia produktu. 
  Informacje towarzyszące uważa się za osobno dostępne lub łatwe do przeniesienia/odłączenia.  
 Organizacja powinna zapewnić, że proces certyfikacji nie obejmuje innych rodzajów produktów, linii 
lub jednostek produkcyjnych niż te objęte certyfikacją. 
 4.3  
 Jeśli certyfikacja odnosi się tylko do części obiektu, lokalizacji lub procesów, użycie logo powinna 
wyraźnie wskazywać, że certyfikacja nie dotyczy całej organizacji.  
 W szczególności, jeśli niektóre jednostki operacyjne / linie produkcyjne organizacji wymienione w 
dokumencie, na którym zostanie umieszczone logo certyfikacji RINA, nie przechodzą certyfikacji, konieczne 
będzie umieszczenie poniżej logo numeru certyfikatu i listy jednostek / linii produkcyjnych objętych 
certyfikacją. 
 
5. SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE LOGO ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ PRODUKTU 
  
 5.1  
 Z wyjątkiem zasad określonych w różnych przepisach lub innym właściwym ustawodawstwie, logo 
RINA związane z certyfikacją produktu może być używane przez organizacje, które uzyskały certyfikację od 
RINA, co zapewni organizacji wzór logo i powiązane cechy. 
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 5.2  
 Powielanie logo, które organizacja zamierza umieścić na produktach, dokumentach handlowych, 
etykietach, opakowaniach itp., powinna uzyskać uprzednią zgodę RINA.  
  
 5.3  
 Reklama powinna być zgodna z przepisami i nie może budzić wątpliwości lub fałszywych 
interpretacji dotyczących rodzaju, kategorii, cech i wykonania produktów. Ponadto, należy ją przygotować w 
taki sposób, aby uniknąć nieporozumień między znakowanymi i nieoznakowanymi produktami, a organizacja 
powinna zapewnić, że certyfikacja nie będzie rozumiana, jako obejmująca produkty nieuwzględnione w 
certyfikacie wydanym przez RINA. 
  
  5.4  
 Po wydaniu certyfikatu zgodności produktu organizacja jest upoważniona do identyfikacji 
certyfikowanych produktów za pomocą znaku jakości RINA lub alternatywnie, logo firmy RINA. 
  
 5.5  
 O ile nie ustalono inaczej w momencie wydawania certyfikatu zgodności, znak jakości / logo RINA 
jest wygrawerowany lub trwale wytłoczony na każdym produkcie, którego wykorzystanie zostało dozwolone; w 
zależności od wielkości lub rodzaju produktu, można zezwolić na umieszczenie znaku na najmniejszym 
pojemniku, w którym produkt jest sprzedawany, lub na stosowanie specjalnych etykiet.  
 Inne metody umieszczania znaku jakości / logo proponowane przez organizację, ze względu na 
cechy produktu, mogą również zostać zaakceptowane przez RINA.  
  
 5.6  
 Znak jakości / logo może być powielany w dowolnym rozmiarze, pod warunkiem, że jest wyraźnie 
czytelny w opinii RINA i pod warunkiem, że znak / logo jest wierną reprodukcją oryginału.  
 W celu odtworzenia znaku jakości, należy odnieść się do szczegółowych przepisy RINA dotyczących 
wydawania certyfikatu zgodności produktu i odpowiedniej koncesji na korzystanie ze znaku jakości.  
  
 5.7 
  Numer certyfikatu zgodności produktu należy zawsze umieszczać obok znaku lub logo RINA. 
Ponadto organizacja powinna wyraźnie wskazać w pobliżu znaku, szczegóły normy odniesienia (w tym jej 
wydania), na podstawie, której produkt został certyfikowany.  
  
 5.8  
 Metoda umieszczania znaku jakości powinna zostać wcześniej sprawdzona przez RINA.  
 
 5.9  
 Podczas audytów organizacji, RINA sprawdza użycie znaku jakości / logo badając dokumenty 
organizacji, katalogi i strony internetowe, opakowania, a także same produkty, zarówno w zakładzie 
produkcyjnym jak i na rynku. 
 
6. SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE LOGO ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ PERSONELU 
  
 6.1  
 O ile nie ustalono inaczej w poszczególnych przepisach lub innych obowiązujących normach, logo 
RINA związane z certyfikacją osób może być używane przez te osoby, które uzyskały certyfikację od RINA, co 
zapewnia organizacji wzór logo i jego cechy charakterystyczne.  
 6.2  
 Organizacja może umieścić logo certyfikacji na dokumentacji handlowej odnoszącej się do usług 
zawartych w certyfikacie wydanym profesjonalistom na wizytówkach, papierze firmowym, stronach 
internetowych, wiadomościach e-mail, profesjonalnych sieciach społecznościowych. 
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 6.3  
 Reklama znaku powinna być zgodna z przepisami i nie może budzić wątpliwości ani błędnych 
interpretacji dotyczących kontekstu zawodowego. Ponadto należy go sporządzić po to, aby uniknąć 
nieporozumień między profesjonalnymi usługami podlegającymi certyfikacji, a tymi, które jej nie podlegają; 
organizacja powinna upewnić się, że certyfikacja nie jest rozumiana jako obejmująca zawody lub 
profesjonalizm, które nie podlegają certyfikacji RINA.   
 6.4  
 Znak może być powielany w dowolnym rozmiarze, pod warunkiem, że jest wyraźnie czytelny, 
zdaniem RINA oraz że znak / logo jest wierną reprodukcją oryginału. Faksymile znaku znajduje się w 
odpowiednich dokumentach RINA (głownie, w szczególnych przepisach systemu certyfikacji tam gdzie 
przewidziano). 
 6.5  
 Pełne imię i nazwisko osoby certyfikowanej oraz numer certyfikatu zgodności należy zawsze 
podawać obok znaku. Ponadto organizacja udziela szczegółowych wskazówek, wyraźnie pokazanych w pobliżu 
znaku, normy odniesienia (w tym jej wydanie) na podstawie, której dana osoba została certyfikowana. 
 6.6  
 Podczas audytów przeprowadzanych w celu zachowania i / lub przedłużenia certyfikatu, RINA 
sprawdza użycie znaku jakości / logo poprzez kontrolę dokumentów i stron internetowych organizacji, 
odpowiednio dostarczonych przez kandydata.   
 6.7  
 Osoba certyfikowana zobowiązuje się do używania znaku zgodnie z Kodeksem Postępowania RINA, 
przepisami systemu certyfikacji, o ile jest to przewidziane oraz niniejszymi przepisami.  
 6.8  
 Jeśli program certyfikacji obejmuje wydanie certyfikatu lub karty, specjalista zobowiązuje się do 
korzystania z tego narzędzia zgodnie z Kodeksem Postępowania RINA, przepisami systemu certyfikacji, o ile jest 
to przewidziane, oraz niniejszymi przepisami.  
 6.9  
 Certyfikowane osoby są zobowiązane do zagwarantowania przestrzegania niniejszych przepisów, jak 
wskazano w pkt. 12. 
 
7.ZAWIESZENIE LUB WYCOFANIE CERTYFIKATU 
  
 7.1  
 Organizacje mogą używać logo tylko podczas ważności certyfikatów zgodności wydanych przez 
RINA.  
 7.2  
 Organizacja, której certyfikat systemu zarządzania został zawieszony, może używać logo certyfikacji 
RINA na wszystkich dokumentach / elementach, na których zostało umieszczone przez cały okres zawieszenia 
certyfikatu.  
 W przypadku certyfikacji produktów i personelu organizacja, której certyfikat został zawieszony, 
powinna natychmiast zaprzestać używania logo certyfikacji RINA na wszystkich dokumentach / elementach, na 
których zostało umieszczone przez cały okres zawieszenia certyfikatu.  
  
 7.3.  
 Certyfikowana organizacja, której certyfikat został cofnięty w związku z konkretnym projektem, 
powinna całkowicie zaprzestać używania logo RINA dla danego projektu, w każdej formie i miejscu.  
  
 7.4  
 Jeśli certyfikat zostanie cofnięty w związku z określonym projektem, RINA informuje organizację na 
piśmie, że logo certyfikacji nie może być dłużej używane w żadnej formie ani miejscu dozwolonym przez 
niniejsze przepisy 
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(na produktach, opakowaniach, majątku ruchomym i nieruchomym, papierze firmowym, dokumentacji 
technicznej, handlowej, reklamowej, itp.).  
  
 7.5  
 W przypadku certyfikacji produktu, jeśli certyfikat został zawieszony lub cofnięty, a producent 
powinna zutylizować produkty w magazynie, które mają już logo RINA, produkty te mogą być sprzedawane do 
wyczerpania zapasów pod warunkiem, że zostały wyprodukowane podczas okresu ważności certyfikatu.  
 
8. SANKCJE    
  
 8.1  
 Wszelkie naruszenie niniejszych przepisów przez certyfikowane organizacje tam, gdzie jest to 
wskazane, będą karane przez RINA poprzez przyjęcie następujących środków, w porządku rosnącym według 
ważności:  
 a) pisemne ostrzeżenie z prośbą o podjęcie niezbędnych kroków i działań naprawczych;  
 b) jeżeli powyższe kroki i działania naprawcze nie zostaną podjęte lub podjęte niewłaściwie albo 
błąd będzie nadal występował to certyfikat organizacji zostanie zawieszony na okres proporcjonalny do wagi 
naruszenia przepisów;  
 c) jeżeli niezgodność / naruszenia przepisów będą się utrzymywać po zakończeniu okresu 
zawieszenia to certyfikat zostanie cofnięty. 
  
 8.2  
 Za każde naruszenie przepisów związanych z użyciem logo zawartych w tym dokumencie, w 
umowach, przepisach RINA dotyczących poszczególnych usług lub w innych obowiązujących przepisach, 
organizacja będzie zobowiązana do zapłaty RINA grzywny w wysokości 30 000 euro. Ponadto RINA ma prawo 
domagać się odszkodowania za dalsze szkody poniesione w różnym zakresie, a związane z niewłaściwym 
użyciem logo przez organizacje.  
 
 8.3  
 RINA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli najbardziej właściwej do sprawdzenia czy 
logo jest używane zgodnie z przepisami i innymi obowiązującymi normami, prosząc jednocześnie organizację o 
przedstawienie dokumentacji takiej jak katalogi, opakowania, papier firmowy itp. Jeśli organizacja niesłusznie 
odmówi RINA wglądu w żądaną dokumentację, to RINA doprowadzi do wdrożenia postanowień zawartych w 
następnym akapicie. W przypadku niespełnienia wymagań zawartych w pkt. 4–6 powyżej, RINA będzie mieć 
prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 1456 włoskiego kodeksu cywilnego.  
 8.4  
 Niezależnie od powyższego, RINA zastrzega sobie prawo do zgłaszania wszelkich nadużyć swoich 
logo na swojej stronie internetowej. 
 
9. FORMAT I KOLOR LOGO 
  
 9.1  
 Logo certyfikatu RINA można powielać w rzeczywistych rozmiarach większych lub mniejszych. pod 
warunkiem zachowania proporcji i zapewnienia czytelności.  
 Logo nie może być częściowo reprodukowane.  
  
 9.2  
 Logo certyfikatu jest dostępne w dwóch formatach:.eps i .jpg, w czerni i bieli oraz w kolorze. 
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 Formatu .jpg należy używać dla dokumentów w Wordzie (i stron internetowych) oraz można je 
stronicować zgodnie ze standardową procedurą wyodrębniania „Wstaw / Obraz / Z pliku”. Obraz wyodrębniony 
w ten sposób można zmieniać w stosunku do wymagań dotyczących układu strony, pod warunkiem, że 
szerokość znaku nie jest mniejsza niż 4 cm, a procedura zmiany rozmiaru nie zmieni proporcji obrazu, aby 
uniknąć „rozciągania” lub zniekształcenie znaku1. 
 Format .eps jest wieloplatformowym standardowym formatem używanym wyłącznie do drukowania 
i jest rozpoznawany przez wszystkie drukarki. Jest to idealny format do uzyskania wysokiej jakości wydruku i 
zagwarantowania, że jest doskonale czytelny na każdym rodzaju drukowanej powierzchni. Ponieważ jest on 
zaprojektowany przy użyciu określonych programów do przetwarzania obrazów wektorowych, obraz może 
zobaczyć tylko ten, kto posiada takie programy. Aby zapewnić czytelność logo certyfikatu w przypadku 
drukowania na każdej stronie, szerokość drukowanego obrazu nie może być mniejsza niż 4 cm. Logo certyfikacji 
jest dostępne na życzenie w innej rozdzielczości w razie szczególnej potrzeby.   
 
 9.3  
 Logotyp certyfikatu można powielić przy użyciu kolorów z tabeli lub w czerni i bieli: 

Pantone CMYK RGB  
 

Pantone 2767 C 
RINA Ciemnoniebieski 

C 100  
M 90 
Y 10 
K 77 

R 19 
G 41  
B 75 

Pantone 2185 C 
 RINA Niebieski 

C 100 
M 38 
Y 17 
K 2 

R 0 
G 118 
B 165 

Pantone 631 C  
RINA Jasnoniebieski 

C 74 
M 0 
Y 13 
K 0 

R 62 
G 177 
B 200 

 
Logo IQNet, jeśli jest obecne, można odtworzyć w następujący sposób. 
 

 
Pantone  
 

CMYK RGB 

Pantone 661  
IQNet Niebieski 
 

C 100 
M 38 
Y 17  
K 2 

R 28 
G 91  
B 162 

IQNet Szary 
 

C 0 
M 0 
Y 0 
K 50  

R 112 
G 111 
B 109  
 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
 1 Rozdzielczość tego formatu nie jest odpowiednia do reprodukcji i drukowania w wysokiej rozdzielczości, dla których należy użyć 
formatu.eps. 
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10. KRYTERIA WYKORZYSTANIA ZNAKU JEDNOSTEK AKREDYTACYJNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 
AKREDYTOWANYCH USŁUG CERTYFIKACYJNYCH 
 
 10.1 
 Sformułowanie „Użytkownicy akredytowanych usług certyfikacyjnych” oznacza klientów 
akredytowanych organów, to znaczy organizacji posiadających certyfikaty systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem, organizacji posiadających certyfikaty produktów (licencjobiorców znaków certyfikacyjnych) 
i certyfikowanych osób (dane profesjonalne).  
 10.2 
 Organizacje posiadające ważny certyfikat wydany przez RINA mogą również używać znaku tej 
konkretnej jednostki (tj. ACCREDIA, INMETRO, ANAB), jeżeli są upoważnione przez jednostkę akredytującą,  
  
 10.3  
 Używanie znaku jednostki akredytującej jest dozwolone tylko w połączeniu z logo certyfikacji RINA i 
powinna być używane zgodnie z przepisami odnoszącymi się do używania znaku akredytacji dostępnymi na 
stronie odpowiedniej jednostki akredytującej. Posiadacz określonego rodzaju certyfikatu związanego ze 
szczególnym systemem akredytacji, nigdy nie może używać znaku akredytacji bez znaku / logo RINA.  
 Logo jednostki akredytującej nie może być mylone z logo jednostki certyfikującej.  
  
 10.4  
 Znak jednostki akredytującej nie może być używany w sposób, że sugeruje jednostce akredytującej 
posiadanie certyfikatu lub sugerującej zatwierdzenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, produktem lub 
personelem posiadacza akredytowanej certyfikacji lub w inny sposób wprowadzający w błąd. 
  
 10.5  
 W przypadku certyfikacji systemu zarządzania przedsiębiorstwem ani znak / logo RINA, ani znak 
jednostki akredytującej nie mogą być nigdy umieszczane oddzielnie ani razem na produktach wytwarzanych lub 
dostarczanych przez posiadaczy certyfikatów, ani na ich opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych (główny). 
  
 10.6  
 O ile nie określono inaczej w przepisach różnych jednostek akredytujących, stosowanie znaku tych 
jednostek wraz ze znakiem RINA jest dozwolone na papierze firmowym i dokumentach (z wyjątkiem całej 
dokumentacji technicznej dotyczącej wytwarzanych produktów) lub na towarach i środkach pomocniczych 
wykorzystywanych do opracowania procesów objętych certyfikacją systemu zarządzania (takie jak pojazdy 
użytkowe, budynki, odzież robocza itp.), z wyłączeniem produktów skonfigurowanych jako produkty 
podlegające szczególnej certyfikacji, zwłaszcza, jeśli są obowiązkowe lub regulowane (maszyny, narzędzia, 
osobiste wyposażenie ochronne itp.).  
 W przypadku stosowania na towarach i środkach pomocniczych kombinacji dwóch znaków / logo 
powinno temu towarzyszyć sformułowanie, takie jak „Organizacja z certyfikowanym systemem zarządzania, 
wskazującym standard odniesienia certyfikowanego systemu (tj. UNI EN ISO 9001)” (więcej niż jeden standard 
może być podany, gdy klient posiada kilka certyfikatów systemowych). 
 
  10.7  
 O ile przepisy różnych jednostek akredytujących nie stanowią inaczej, raporty z badań i / lub 
świadectwa wzorcowania wydane przez laboratoria, których system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 
został certyfikowany przez RINA w ramach akredytacji, nigdy nie mogą zawierać znaku akredytacji jednostki 
akredytującej razem z logo RINA lub po prostu znaku / logo RINA.  
 
 10.8  
 W przypadku certyfikacji produktu / usługi, certyfikowana organizacja ma prawo używać znaku 
jednostki akredytującej na produktach, opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych powiązanych produktów, 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych przepisach. 
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 10.9  
 W przypadku certyfikacji usług znak jednostki akredytującej może być umieszczony wraz ze znakiem 
RINA, na pomocniczych środkach służących do świadczenia usług, z dodatkowym sformułowaniem „usługa 
certyfikowana”.  
 W przypadku usług tylko częściowo certyfikowanych, sformułowanie powinna również zawierać 
niezbędne ograniczenia (ograniczone do …….). 
 Kombinacja dwóch znaków / logo w dokumentach technicznych, katalogach i materiałach 
reklamowych może być umieszczana tylko przez produkty / usługi objęte zakresem akredytacji.  
  
 10.10  
 W przypadku certyfikacji produktu, gdy rozmiar produktu oraz opakowanie nie pozwalają na 
przestrzeganie ograniczeń dotyczących rozmiaru znaku jednostki akredytującej, w stosownych przypadkach 
mają zastosowanie poniższe wymagania (dla używania znaku jednostki akredytującej wraz ze znakiem RINA):  
 
 - etykieta odtwarzająca znak jednostki akredytującej razem ze znakiem RINA nawet zmniejszona, ale 
proporcjonalna i pod warunkiem, że jest widoczna, powinna być przymocowana do produktu lub opakowania 
lub 
  - posiadacz certyfikatu powinna powziąć niezbędne kroki tj. wystawienie plakatu z powiększonym, 
ale zachowującym proporcje znakiem jednostki akredytującej razem ze znakiem RINA w czasie handlu 
hurtowego lub detalicznego produktem. 
  
 10.11  
 Używanie znaku jednostki akredytującej, znaku / logo RINA lub znaków łączonych przez organizację 
posiadającą certyfikowany system zarządzania jest zabronione w całej dokumentacji technicznej, (np.: 
deklaracje zgodności oznakowania CE).  
  
 10.12  
 W przypadku certyfikacji personelu użycie znaku jednostki akredytującej jest przyznawane 
posiadaczowi certyfikatu wraz ze znakiem / logo certyfikacji RINA na wizytówkach, papierze firmowym i innej 
dokumentacji tej osoby.  
  
 10.13  
 Użycie znaku jednostki akredytującej przez organizacje certyfikowane przez RINA powinno zostać 
natychmiast przerwane w przypadku zrzeczenia się, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu RINA; w takich 
przypadkach organizacja powinna usunąć logo ze wszystkich dokumentów, na których zostało umieszczone. 
 
11. JAK UZYSKAĆ LOGO 
  
 11.1  
 W celu uzyskania logo jednostki certyfikującej lub akredytującej RINA należy skontaktować się z 
lokalnym biurem RINA. Logo certyfikacji RINA można również pobrać z obszaru członkowskiego portalu RINA. 
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12. PODPIS I PIECZĘĆ ORGANIZACJI / WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE AKCEPTACJĘ 
   
 12.1  
 Osoby (osoby indywidualne lub część organizacji) ubiegające się o certyfikację osobową są 
zobowiązane do zagwarantowania powyższych przepisów: 
  
 
Imię …………………………     Nazwisko ………………………… 
Stanowisko ……………………………………………………………………… ………………………  
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………  
                         Przeczytane i zatwierdzone 
 Miejsce: ………        Data ……………                                                                      Podpis ……………………………… 
  
                         Pieczątka……………………………. 
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RINA 
Via Corsica 12 
16128 Genova – Italy 
 
tel. +39 010 53851 
fax +39 010 5351000 
website : www.rina.org 
 _____________________________________  

Technical rules 

http://www.rina.org/

