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Moduri de utilizare a marcii AEROQ
Titularul marcii: AEROQ SA
Utilizatorii marcii: Utilizatorii marcii sunt titularii certificatelor valabile, emise de AEROQ pentru
sistemele de management al calitatii si /sau de mediu si /sau de sanatate si securitate ocupationala.
Marca poate fi utilizata doar de persoane juridice si nu poate fi transmisa, cedata sau cesionata catre
terti sau succesori fara acordul scris al AEROQ.
Marca nu poate fi utilizata pe un produs sau pe un ambalaj de produs vizibil pentru consumator
(vezi Nota 1), sau în alt mod care poate fi interpretat ca denotand conformitatea produsului, si nici
in stransa legatura cu produsul, intr-un mod care poate conduce la concluzia ca produsul insusi este
certificat de AEROQ.
AEROQ nu autorizează utilizarea marcii de certificare pe rapoartele emise de laboratoare de
incercari, de etalonare sau de inspectie, în masura in care aceste rapoarte sunt produse in contextul
mentionat mai sus.
Utilizatorul marcii este raspunzator pentru utilizarea acesteia, inclusiv in scop publicitar.
Forma: Marca nu poate fi folosita decat in forma prezentata mai jos. Marca trebuie sa fie lizibila si
clar vizibila. Marca poate fi utilizata la orice marime, cu mentinerea proportiilor elementelor ei
constitutive.
Domeniul de certificare: Utilizarea marcii este limitata la domeniul de activitate mentionat pe
certificatul detinut. Ea poate fi utilizata numai in scop de afaceri si exclusiv pe documente destinate
corespondentei de afaceri si/sau in scop publicitar.
Suspendarea / retragerea si anularea certificatului: daca certificatul se suspenda / retrage si
anuleaza atunci utilizatorul marcii pierde dreptul de a o utiliza. Intr-un asemenea caz, utilizatorul
marcii poate utiliza documentele existente, etc prevazute cu marca inca cel mult treizeci de zile de
la intrarea in vigoare a suspendarii /retragerii si anularii certificatului.
Modelul marcii:

Nota 1: Pe produs sau pe ambalaje se poate utiliza un text, ca de exemplu „Acest produs se realizeaza in cadrul S.C. ... ,
care are un sistem de management certificat de AEROQ conform cu SR EN ISO 9001” , cu condiţia delimitarii clare a
textului de zona in care se declara conformitatea produsului cu standardul de referinta aplicabil.
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