Tanúsítási szerződés
Mezőgazdaság/Feldolgozás/Kereskedelem/Import
mely létrejött egyrészről:
Bio Garancia Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Dereglye u. 5/2 I. em. 5.
Magyarország
www.bio-garancia.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-690810
Adószám: 12525658-2-41
Tanúsító szervezet kódszáma: HU-ÖKO-02

a továbbiakban, mint "tanúsító szervezet", másrészről:

(név/cégnév; cím/székhely; vállalkozói ig. száma/cégjegyzékszáma; adószáma; képviselője)
a továbbiakban, mint "Megbízó" között az alábbiak szerint:
1. Az ellenőrzés és/vagy tanúsítás területe
A Megbízó megbízza a tanúsító szervezetet a vállalkozása/üzeme ellenőrzésével és/vagy tanúsításával, a
jelen szerződés 1. mellékletében megjelölt kiemelt jogszabályok, illetve feltételrendszerek szerint.
Amennyiben valamelyik megnevezett jogszabály vagy feltételrendszer hatályát veszti, az ellenőrzés és/vagy
tanúsítás a hatályon kívül helyezett szabályozást követő, illetve tartalmilag azt helyettesítő rendelkezés szerint
történik.
Az ezeken a területeken kívül eső élelmiszerjogi rendelkezések szerinti ellenőrzések nem képezik jelen
szerződés tárgyát. Ettől függetlenül a tanúsító szervezet az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján
köteles a Megbízó lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben vaqy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt értesíteni
(továbbiakban: illetékes hatóság), ha az élelmiszerjogi rendelkezések súlyos megsértését észleli.
2. Szankciók és esetleges mintavételezés
A tanúsító szervezet jogosult és köteles az 1. sz. mellékletben megnevezett jogszabályok és feltételrendszerek
előírásainak megsértése esetén - a mindenkor kiszabott szankcióknak megfelelően - az illetékes hatóságot,
illetve az illetékes védjegyszervezeteket (pl. a magánvédjegyek tulajdonosai) értesíteni.
Amennyiben az elvégzett ellenőrzés során - legyen az akár szúrópróbaszerű ellenőrzés - eltérés kerül
megállapításra az 1. sz. mellékletben megnevezett rendelkezések betartását illetően, Megbízó vállalja, hogy
az eltérés okait az egyeztetett határidőig megszünteti, valamint a tanúsító szervezet által előírt javító
intézkedéseket teljesíti.
Az ellenőrzési tevékenység keretében a tanúsító szervezet jogosult mintákat venni. Amennyiben felmerül a
vonatkozó előírások megsértésének gyanúja, a tanúsító szervezet köteles mintát venni. A mintavételről a
Megbízót tájékoztatni kell. A szúrópróbaszerű ellenőrzések és mintavételek díja akkor kerül felszámításra, ha
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az eredmények alapján szabálytalanságra derül fény, valamint ha a vizsgálatot a szabályok megsértésének
gyanúja teszi szükségessé, továbbá ha a vizsgálat a megrendelő kérésére, hatósági előírásra vagy a korábbi
tanúsítási döntésekben foglalt intézkedések következtében történt. A tanúsító szervezet a minták vizsgálatát
csak a vizsgálat szakterületén érvényes akkreditációval vagy GLP minősítéssel rendelkező laboratóriumokkal
végeztetheti. A megrendelő elfogadja a tanúsító szervezet által kiválasztott laboratóriumok alkalmazását.
Amennyiben a megrendelő valamely laboratóriumot nem tart elfogadhatónak, és azt a tanúsító szervezet
részére előre írásban bejelenti, a tanúsító szervezet a megrendelőtől vett minták vizsgálatára ezt a
laboratóriumot nem használhatja.
3. Az Általános Szerződési Feltételek és az adatvédelmi előírások betartása
A Megbízó a tanúsító szervezet Általános Szerződési Feltételeit, valamint az Általános Szerződési Feltételek
szerves részét képező további dokumentumok tartalmát tudomásul vette, megértette, és a jelen szerződés
megkötése során e rendelkezéseket a tanúsító szervezettel egyeztette. Az Általános Szerződési Feltételek
hatályos verziója a www.bio-garancia.hu honlapon olvasható. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása
esetén annak módosított, hatályos verziója a Megbízó részére írásban megküldésre kerül. Amennyiben a
Megbízó az ÁSZF módosítását követő tájékoztatás után 4 héten belül írásban nem jelzi kifejezett egyet nem
értését, a megküldött módosítás az Általános Szerződési Feltételek részévé válik.
Szerződő felek vállalják, hogy a szerződéses jogviszonyuk keretében a személyes adatok kezelése során a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) hatályos rendelkezéseit, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) által előírtakat betartják. Szerződő felek vállalják továbbá, hogy a személyes adatok védelme
érdekében megtesznek minden szükséges technikai és szervezési intézkedést. Szerződő felek a közöttük
létrejött szerződéses viszony során tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag jelen szerződés
teljesítése céljából kezelik. Szerződő felek vállalják továbbá, hogy a személyes adatok esetleges címzettjeit
szintén kötelezik a GDPR és az Infotv. értelmében az adatvédelmi előírások és a titoktartási kötelezettség
betartására.
4. A szerződés időtartama
A jelen szerződés határozatlan időre szól. A jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett,
ajánlott levélben megküldendő írásbeli felmondó nyilatkozattal indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel
felmondani. A szerződés megszüntetésének egyéb feltételeit az Általános Szerződési Feltételek VI. pontja
szabályozza. Bármelyik fél jogosult a szerződést felmondani a másik félhez intézett, ajánlott levélben
megküldendő írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel, a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott bármely magán feltételrendszer esetén az ellenőrzés/tanúsítás során is
felmondható a szerződés.
Amennyiben azt szeretné, hogy jelen szerződést ne kézhezvételkor, hanem később vegyük nyilvántartásba,
kérjük, adja meg a hatályba lépés dátumát: ……………………………

Helység, kelt

Helység, kelt

________________________________________
Megbízó aláírása
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1. sz. melléklet
A Megbízó megbízza a tanúsító szervezetet a következő jogszabályok és feltételrendszerek ellenőrzésével
és/vagy tanúsításával:

-

Ökológiai gazdálkodás ellenőrzése és tanúsítása „A TANÁCS 834/2007/EK RENDELETE
(2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről" mindenkor hatályos előírásai, valamint a
kapcsolódó rendeletek;

-

„A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a
címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek
címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról"
mindenkor hatályos előírásai, valamint a kapcsolódó rendeletek;

-

a „34/2013 (V.14.) VM rendelet " a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és
ellenőrzésének eljárásrendjéről” mindenkor hatályos előírásai.

Amennyiben a Megbízó valamely bio szövetség nyilvántartásában szerepel, a tanúsító szervezet ezen magán
védjegyek feltételrendszere szerint is elvégzi az ellenőrzést, és egyes esetekben a tanúsítást.
Egyéb feltételrendszerek:
Bio Austria
Biokreis
Bio Suisse
Demeter
Naturland
Biocyclic Vegan
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