Deklaracja bezstronności
Zarząd GCS Quality Sp. z o.o. deklaruje, że działania związane z certyfikacją w obszarze dobrowolnym i
regulowanym prawem, realizowane są w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny oraz pozwalają
zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych informacji w czasie procesu auditowego.
Deklarujemy:


działać bezstronnie, obiektywnie i niezależnie od jakichkolwiek nacisków,



na bieżąco identyfikować, analizować, oceniać, podejmować działania, monitorować i dokumentować
ryzyka dotyczące konfliktu interesów wynikające z prowadzonej działalności oraz podejmować skuteczne
działania eliminujące możliwość wystąpienia takich zagrożeń,



nie przeprowadzać certyfikacji, jeśli powiązanie będzie stanowić niedopuszczalne zagrożenie dla
bezstronności,



nie certyfikować działalności innej jednostki certyfikującej w zakresie prowadzonej przez nią certyfikacji
systemów zarządzania jakością,



nie oferować ani świadczyć usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania,



nie oferować ani prowadzić auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,



nie certyfikować systemu zarządzania, w którym GCS prowadziło audity wewnętrzne w ciągu dwóch lat po
zakończeniu realizacji tych auditów wewnętrznych,



nie certyfikować systemu zarządzania, który był konsultowany lub poddawany auditom wewnętrznym, w
przypadku gdy powiązanie pomiędzy organizacją konsultującą a GCS stanowi niedopuszczalne zagrożenie
dla bezstronności (zachowanie minimalnego odstępu dwóch lat),



nie podzlecać auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,



nie oferować i nie prowadzić certyfikacji w powiązaniu z działaniami organizacji, która konsultuje systemy
zarządzania,



podjąć działania w celu skorygowania niewłaściwego deklarowania lub sugerowania przez jakąkolwiek
organizację konsultacyjną, że certyfikacja w GCS byłaby prostsza, szybsza lub tańsza,



nie sugerować, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej
organizacji konsultującej,



nie wykorzystywać do udziału w auditach lub w innych działaniach certyfikacyjnych personelu kierującego
działalnością konsultingową lub który konsultował system zarządzania klienta w ciągu dwóch lat po
zakończeniu konsultacji,



podjąć właściwe działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z
działalności innych osób, jednostek lub organizacji,



bezstronne działanie i nie uleganie naciskom handlowym, finansowym lub innym, naruszającym
bezstronność całego personelu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego,



przestrzegać zasady ujawnienia każdej sytuacji przez personel wewnętrzny i zewnętrzny, która może
stanowić konflikt interesów.



Zapewnić bezpieczeństwo informacji podczas procesu certyfikacji i po nim.
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