ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ (NATURAL COSMETICS)
1. ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
Δπσλπκία Δπηρείξεζεο:
Γξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο & ζρέζεηο κε κεγαιύηεξε επηρείξεζε (εάλ ππάξρνπλ):

ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

Πόιε/ Σ.Κ.:

Γηεύζπλζε:

Σειέθσλν:

Κηλεηό ηειέθσλν:

Φαμ:

Δ-mail:

Ολνκαηεπώλπκν Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ:
Ολνκαηεπώλπκν γηα επαθή, δηεπθξηλήζεηο:

Σειέθσλν:

Δθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ην ύζηεκα Πνηόηεηαο:
ύκβνπινο:
Απσική Αίηηζη

Αίηηζη μεηαβολήρ:

Επέκηαζη ανηικειμένος
Μείωζη

2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
1 Γενική πεπιγπαθή ηων πποϊόνηων και ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ηηρ επισείπηζηρ

2 Πποϊόνηα ππορ πιζηοποίηζη
Α/Α

Πξντόλ1 (εκπνξηθή νλνκαζία)

4 Αποθηκεςηικοί σώποι
Καηά ηε απνζήθεπζε ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο
αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα;

Ναη

Όρη

Ναη

Όρη

5 Μεηαθοπά
Καηά ηε κεηαθνξά ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο
αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα;
6 Πεπιγπαθή μησανολογικού εξοπλιζμού

7 Πεπιγπαθή κηιπιακών εγκαηαζηάζεων
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8 Καθαπιόηηηερ: Η επισείπηζη ηηπεί απσείο για ηιρ παπακάηω επγαζίερ καθαπιόηηηαρ
Ορήκαηα-Πεξηέθηεο κεηαθνξάο Α’ πιώλ

Δμνπιηζκόο/Μεραλήκαηα

Ορήκαηα-Πεξηέθηεο κεηαθνξάο ηειηθώλ πξντόλησλ

Μπνθηνλίεο/Απνιπκάλζεηο

Απνζήθεο Α’ πιώλ

Απνζήθεο ηειηθώλ πξντόλησλ

9 Άλλερ πιζηοποιήζειρ
Η επηρείξεζή ζαο πηζηνπνηείηαη θαηά θάπνην άιιν πξόηππν (π.ρ. ISO 9001, HACCP);

Ναη

Όρη

Αλ Ναι, Αλαθέξεηε πνηό:
Οη πξώηεο ύιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη
είλαη πηζηνπνηεκέλεο:

Βηνινγηθήο παξαγσγήο
Οινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
Άιιεο, αλαθέξαηε:

10 πλεκκέλα ζαο απνζηέιισ:
Άδεηα Λεηηνπξγίαο
Σαπηόηεηεο Πξντόλησλ

ρέδηα εγθαηαζηάζεσλ
Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
Καηάινγνο ππεξγνιάβσλ

Αιηούμαι
Σελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ή ηελ έληαμε επηπιένλ ηκήκαηνο απηήο ζην ζύζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο A CERT
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ιδησηηθνύ πξνηύπνπ A CERT Natural Cosmetics.

Δηλώνω και δεζμεύομαι
a) όηη, όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη αιεζείο θαη κπνξνύλ λα δηαζηαπξσζνύλ αλά πάζα ζηηγκή.
Δπίζεο, δειώλσ όηη ζα παξέρσ όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ νξγαληζκό γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνο πηζηνπνίεζε
πξντόλησλ ηεο επηρείξεζήο κνπ.
b) Να πξνβαίλσ άκεζα ζε έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ αγνξαζηώλ ησλ πξoïόλησλ κνπ θαζώο θαη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα
δηαζθαιίδσ ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ θαη ζεκάησλ από όια ηα πξνïόληα ή ηελ ζπγθεθξηκέλε παξηίδα πξoïόλησλ
κνπ, ζε πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζησζνύλ παξαηππίεο ή/θαη παξαβάζεηο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό
πηζηνπνίεζεο A CERT Natural Cosmetics, κε επζύλε θαη δαπάλεο κνπ,
c) Πσο έρσ ιάβεη γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ πηζηνπνίεζεο A CERT Natural Cosmetics, θαζώο θαη ηεο
ππνρξέσζήο κνπ λα ηεξώ ηηο δηαηάμεηο ηνπ,
d) Να γλσζηνπνηώ θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο σο άλσ πεξηγξαθήο ή ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ ζηελ A CERT, εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ
από ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Ηκεξνκελία:

Ολνκαηεπώλπκν/Τπνγξαθή/θξαγίδα

Γηα δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ A CERT A.E. ζην 2310 210777.

ΜΗ ΗΜΕΙΩΝΕΣΕ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ

1

ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ

1

ε πεξίπησζε απόξξηςεο γίλεηαη κλεία γηα ηνπο ιόγνπο απόξξηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ
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