TUSCERT ULUSAL SERTİFİKASYON

GİZLİLİK ve TARAFSIZLIK BEYANNAMESİ

HİZMETLERİ

TUSCERT OLARAK BİZ ;
1.

Başvuru aşamasından başlayarak müşterinin TUSCERT’le ilişiğini kesilene kadar olan bütün süreçlerde TS EN ISO/IEC 17065 standardı,
03 Aralık 2004 tarihli ve 25659 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, 18 Ağustos 2010 tarihli 27676
sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hizmet verileceğini,

2.

TUSCERT olarak faaliyetlerimiz süresince öğrendiğimiz tüm mesleki, şahsi ve ticari sırları T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
diğer resmi kuruluşlardan ve yasal yollardan istemedikçe üçüncü şahıs ve kuruluşlara ifşa etmeyip bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı,

3.

Kontrol personeli ile belgelendirme personelinin farklı kişilerden oluşacağını,

4.

Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı,

5.

Mali çıkarlarımızın tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmayacağını, belgelendirme hizmeti talep eden müşterilere her koşulda
eşit ve tarafsız hizmet vereceğimizi, kısıtlamalardan muaf tutacağımızı başvuruda bulunan, müşterilerimizi gereksiz mali yükümlülükler
altında bırakmayacağımızı,

6.

Hizmet kapsamımız içerisinde objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağımızı, müşterilere olumsuz yönde davranışlar da
bulunmayacağımızı,

7.

Müşterilere tarafsız, ilkeli, etik, ön yargısız ve bağımsız davranacağımızı,

8.

Danışmanlık faaliyetlerinde bulunmayacağımızı,

9.

Belgelendirme faaliyetlerini konuya taraf olan kesimlerden bağımsız ve objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde yerine getireceğimizi,

10. TUSCERT tarafından kaynaklandığı açıkça kanıtlanmış olan zararlar olursa her türlü yasal tazminatı ödeyeceğimizi,
11. Çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yapmakta, çıkar çatışmalarını yönetmekte olup, tarafsız bağımsız, ulusal ve uluslararası standartlarda
denetim ve belgelendirme hizmeti vereceğimizi,
12. TUSCERT çalışanlarının hiçbir şekilde baskıya maruz kalarak karar vermeyeceğini,
13. TUSCERT bünyesinde Müşteri ile ilgili alınan bütün kararların ve yaptırımların (Belge verme, uzatma, askıya alma, geriye çekme vb.)
sorumluluğunun TUSCERT’ de olduğunu,
14. TUSCERT taşeronlarının yaptığı analizlerin sorumluluğunun TUSCERT’de olduğunu,
15. TUSCERT’in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacak kaynakları sağlayacağını ve finansal istikrarını koruyacağını,
BU GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANNAMESİ İLE BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.
Ayrıca tüm personelimiz Personel Sözleşmesi (SZ-02) ve Personel Taahhütnamesi (TH-01) ile;
Daha önce iştirak ettiği iş kolları ile ilgili olarak çalıştığı firma ve müşterilerin 2 (iki) yıl boyunca kontrol ve belgelendirme faaliyetini
yapamayacağını, olası herhangi bir sebep ile işten çıkmış olması durumunda 2 (iki) yıl boyunca belgelendirilen ürünün; tasarım, üretim,
montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini, TUSCERT müşterilerine danışmanlık hizmeti sağlamayacağını ve teklif
etmeyeceğini, TUSCERT müşterilerinin yönetim sisteminin değerlendirmesi gerektiği durumlarda; müşterilerine yönetim sistemi
danışmanlığı ve/veya iç tetkik hizmeti sunulmayacağını, kendisi veya 3. Şahıslar adına edinmiş olduğu bilgileri kullanarak menfaat
sağlamayacağını, TUSCERT’de çalıştığı süre içerisinde edindiği bilgilerin gizliliğini sağlayacağını”
beyan ve taahhüt eder.
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