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Üçüncü taraflar n Logo kullan  ile ilgili genel artlar.

1. Logo sahibinin ismi ve yeri

TÜV AUSTRIA CERT GMBH (bundan sonra „TÜV AUSTRIA“ olarak an lacakt r) Viyana’da
bulunmaktad r. Logo Form F-21 belirtildi i gibi kullan labilecektir.

2. Logo kullan

Logoyu kullanabilecek ki i veya kurulu lar, geçerli TÜV AUSTRIA sertifikalar na sahip olan
ki i veya kurulu lard r. Sertifika sahibi, Yönetim Sistemini TÜV AUSTRIA  Belgelendirme
kurulu undan belgelendirmi  anlam na gelmektedir.

3. Logo kullan m hakk n verilmesi

TÜV AUSTRIA, Logo kullan na Belgelendirme Sözle mesinde belirtilen artlara göre
TÜV AUSTRIA-Sertifikas n verilmesine ve Logonun belirtildi i ekilde kullan lmas na izin
verir.

Logo kullan , Logonun reklâm ve di er faaliyetlerde belirtilen kurallara göre kullanaca-
 garanti eder. Logo kullan m hakk  tüzel ki iyle s rl r ve TÜV AUSTRIA-

Belgelendirme Kurulu unun onay  olmad  müddetçe üçüncü veya müteakip ah slara veri-
lemez, devredilemez. Logo, ürünler üzerinde veya ürün ambalaj nda kullan lamaz. Ayr ca
Logo, ürünün kendisinin TÜV AUSTRIA taraf ndan belgelendirilmi  izlenimini ta yacak e-
kilde de kullan lamaz. Logo kullan  Logoyu, özellikle Reklâm çerçevesinde, kulland
zamanda da, TÜV AUSTRIA-Belgelendirme Kurulu una kar  sorumludur. Logoyu kullana-
bilmek için öncellikle bir TÜV AUSTRIA Belgesine sahip olunmas  gerekiyor.

4. ekil

Logo, Form F-21’de gösterildi i gibi kullan lacakt r. Logo okunakl  ve görülebilir olmal r.
Logo, orijinal haliyle muhafaza edilmek ko ulu ile arzu edilen boyutlarda kullan labilir.
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5. Belgelendirme kapsam  ile ilgili

Logo kullan , Sertifikada belirtilen kapsamla s rl r. Logo sadece ticari amaç, yaz ma-
larda kullan lan dokümanlar ve reklâm için kullan labilir.

6. Belgelendirmenin ask ya al nmas

TÜV AUSTRIA-Belgelendirme Kurulu unun Belgelendirme kurallar na göre sertifika ask ya
al nd  takdirde, Logo kullan , Logoyu kullanma hakk  da kaybeder. Bu gibi durumlar-
da Logo kullan , Logoyu bast rd  dokümanlar  vs., Sertifikan n ask ya al nd  tarih-
ten itibaren en fazla bir ay daha kullanabilir.

7. Belgelendirmenin iptali

TÜV AUSTRIA-Belgelendirme Kurulu unun Belgelendirme kurallar na göre sertifika iptal
edildi i takdirde, Logo kullan  Logoyu kullanma hakk  da kaybeder. Bu gibi durumlar-
da Logo kullan , Logoyu bast rd  dokümanlar  vs., Sertifikan n iptalinden itibaren en
fazla bir ay daha kullanabilir.

8. Logo kullan  hakk n iptali ile ilgili di er hususlar

Logo kullan m hakk , Sertifika biti  tarihiyle birlikte ve kas tl  olarak kurallara ayk  bir ekil-
de kullan ld  takdirde iptal olur. Bu gibi durumlarda Logo kullan , Logoyu bast rd
dokümanlar  vs., Belge iptalinden itibaren en fazla bir ay daha kullanabilir.

Ek: F-21


