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PALJU ÕNNE!

SISSEJUHATUS

 Palju õnne!
• Teile väljastatud sertifikaat on tunnistus, mis tõendab teie pühendumust olla
oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel.

• Bureau Veritas Certification soovitab seda saavutust esile tõsta ning kasutada
sertifitseerimislogo Teie ettevõtte brošüüridel/väljaannetel, ettevõtte
tunnusgraafikal, sõidukitel, kontoritarvetel jne.

• Käesoleva juhendiga tutvustame Bureau Veritas Certification

sertifitseerimislogo kasutamisega seotud reegleid, et ettevõtted saaksid
sertifitseerimislogo esitlemisest võimalikult palju kasu.

• Me loodame, et leiate siit vastused kõikidele küsimustele. Kui soovite siiski
rohkem teavet, pöörduge Bureau Veritas Eesti OÜ poole.

 Parimate soovidega,
Bureau Veritas Eesti OÜ
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SISSEJUHATUS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
PÕHIMÕTTED

1.1
•

Kõikidele Bureau Veritas Certification sertifikaadi saanud klientidele saadetakse koos elektrooniliste sertifikaatidega ka sertifitseerimislogod.
Teil on luba kasutada ainult nende standarditega seotud logosi, milleks teil on õigus vastavalt sertifitseerimislepingule ja väljastatud
sertifikaadile (sertifikaatidele). Logoga seotud küsimustes võtke meiega ühendust: tallinn@bureauveritas.com

•

Bureau Veritas Certification sertifikaadi saanud ettevõtted võivad kasutada Bureau Veritas Certification sertifitseerimislogo teabeedastuse ja
reklaami eesmärkidel.

•

Kõnealune logo viitab ainult Bureau Veritas Certification sertifitseerimisteenustele ning ei ole seotud teiste Bureau Veritas Grupi teenustega,
nagu näiteks tootekatsetustega, koolitusega vms.

•

Kui käesolevas dokumendis kasutatakse sõna “sertifitseerimislogo”, hõlmab see ka sertifikaati, aruandeid ja muid lisadokumente, mida ei tohi
kasutada eksitaval või Bureau Veritas Certification mainet kahjustaval viisil. Selgelt peab välja tulema just juhtimissüsteemi esiletõstmine ning
ei tohi jätta muljet, nagu oleks sertifikaadi saanud toode või teenus.

•

Sertifitseerimislogo võib kasutada viitega sertifikaadi numbrile või ilma selleta. Sertifikaadi numbri lisamine suurendab sertifitseerimislogo
usaldusväärsust ja jälgitavust.

•

Bureau Veritas Certification sertifitseerimislogo ei ole lubatud kasutada labori katse-, kalibreerimis- ega inspekteerimisaruannetel ega tunnistustel.

•

Bureau Veritas Certification sertifitseerimislogo ei tohi trükkida toodetele ega müügipakendile ning materjalidele, mis on mõeldud tarbija
teavitamiseks või tarbijale kasutamiseks (näiteks kasutusjuhendid). Kui soovitakse siiski näidata, et tooted on valmistatud standardile
ISO 9001 või ISO 14001 vastava juhtimissüsteemiga ettevõtte, võib logo kasutada hulgi- ja transpordipakenditel (s.t. pakenditel, mida tarbija
tavaliselt ei näe) koos asjakohase selgitusega (vt. lk 13).

•

NB! Müügipakendile on lubatud panna üldine selgitus, kuid Bureau Veritas Certification logo ei tohi sellel kasutada.

•

Akrediteerimisorganisatsioonide nõudmisel peab Bureau Veritas Certification tagama, et sertifikaadi saanud ettevõtted kasutaksid Bureau
Veritas Certification sertifitseerimislogo kooskõlas rahvusvaheliste ning teatavatel juhtudel riiklike nõuetega. Nende nõuete järgmine tagab, et
logo ei kasutata viisil, mis võiks tekitada segadust või eksitada organisatsioone või isikuid, kes sertifikaadi saanud ettevõttelt kaupu ja
teenuseid ostavad.
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ÜLESEHITUS

SERTIFITSEERIMILOGO
TUTVUSTUS

PEAMINE PAIGUTUS

1
STANDARDIVIIDE
•

Kasutatakse standardit, mille järgi klient on sertifitseeritud.
Sertifitseerimislogo kujunduses muudatusi teha pole lubatud
(v.a. sertifikaadi numbri lisamine).

•

Font: Univers Condensed (selle puudumisel mõni teine
sarnane font)

1

2
SERTIFIKAADI NUMBER
•

Sertifitseerimislogole võib lisada sertifikaadi numbri.

•

Font: Univers Condensed (selle puudumisel mõni teine
sarnane font)

2

ERIPAIGUTUS: kahe ja enama standardiviite lisamine

•

Kui sertifitseeritud standardeid on kaks, esitatakse need
üksteise kohal logo punasel ribal.
Kolme standardi puhul on eri aegadel olnud kasutusel kaks
erinevat versiooni:
1) standardid asetsevad üksteise kohal
2) standardid on eraldatud sidekriipsuga
Mõlemad variandid on kehtivad ja lubatud.

•

Alternatiiviks on kasutada iga sertifitseeritud standardi kohta
oma sertifitseerimislogo ja paigutada need üksteise kõrvale.
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SERTIFITSEERIMILOGO
TUTVUSTUS

TURVAALA JA MIINIMUMSUURUS

TURVAALA
Säilitamaks logo visuaalset terviklikkust, peab sertifitseerimislogo ümber
alati jääma tühi turvaala.
Turvaalal ei tohi olla teksti ega mingeid graafilisi elemente ja see peab
jääma tühjaks (nii nagu kõrval toodud näidisel).
Turvaala laius on sama, mis punase riba alumise osa ja pitseri alumise
osa vaheline kaugus (a).

a

a

MIINIMUMSUURUS
Logo väikseim lubatud kõrgus on 12 mm (b).

b = 12 mm
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SERTIFITSEERIMILOGO
TUTVUSTUS

SERTIFITSEERIMISLOGO VÄRVID

VÄRVITRÜKK
Sertifitseerimislogo ametlikud tunnusvärvid on:
• Pantone 404 C grey (hall),
• Pantone 200 C red (punane)

Pantone

200 C

404 C

Neid kahte põhivärvi tuleb kasutada alati täpsetes värvitoonides.

CMYK

0 / 100 / 75 / 15

0 / 0 / 20 / 70

Juhul kui logo suuruse või tehniliste võimaluste tõttu osutub liiga
keeruliseks trükkida logo korrektsetes värvides, on soovitatav trükkida
logo ühevärvilisena.

RAL Farbfinder

030 / 40 / 60

075 / 50 / 10

RGB

176 / 0 / 45

104 / 102 / 92

TSL

345 / 100 / 69

50 / 12 / 41

Lab

44 / 69 / 41

43 / 0 / 7

HTML (websafe)

B0002D

68665C

ÜHEVÄRVITRÜKK
Kui soovite sertifitseerimislogo trükkida ühevärvilisena, siis võib kasutada
ühte neist värvidest:
• must
• või valge
Värvi valik sõltub taustavärvist (vt. kõrval olevat pilti).
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SERTIFITSEERIMILOGO
TUTVUSTUS

SERTIFITSEERIMISLOGO KASUTAMINE
VÄRVILISEL TAUSTAL

TRÜKKIMINE VALGELE TAUSTALE
Sertifitseerimislogo värvid – punane ja hall paistavad kõige paremini
välja valgel taustal. Seetõttu tasuks alati eelistada sertifitseerimislogo
trükkimist valgele taustale.
TRÜKKIMINE PUNASELE VÕI HALLILE TAUSTALE
Trükkides taustale, mis on meie tunnusvärvides (punane või hall), peab
sertifitseerimislogo olema alati valge.

TRÜKKIMINE VÄRVILISELE TAUSTALE
Mõnikord on tehniliste piirangute tõttu (reklaammaterjalid,
mitmesugused esemed jms) vaja leida teistsuguseid lahendusi kui
ülaltoodud.
Kui kasutatakse värvilist tausta, tuleb sertifitseerimislogo värvivalik
otsustada igal üksikul juhul eraldi. On oluline, et sertifitseerimislogo
eristuks selgelt taustast.
Trükkides heledale taustale, tuleks võimalusel eelistada värvitrükki meie
tunnusvärvides. Taolisel juhul peab pitseri taust ja punasel ribal olev
tekst olema valge (mitte läbipaistev).
Heledale taustale trükkides peab terve logo olema kas värviline või
must.

Tumedale taustale trükkides peab terve logo olema trükitud valge
värviga.
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REEGLID

SERTIFITSEERIMILOGO
KASUTAMINE

 Sertifitseerimislogo võib kasutada:

• Väljaannetel, brošüüridel, voldikutel ja aruannetel
• Reklaamides ja kodulehel
• Sõidukitel
• Tunnusgraafikal ja lippudel
• Näitusestendidel ja väljapanekutel
• Sotsiaalmeedias


Järgnev tabel annab ülevaate sertifitseerimislogo lubatud kasutusvõimalustest toodetel ja pakenditel.
Tootel või toote pakendil

Hulgi- või
transpordipakend
itel
(s.t.
pakenditel, mida
tarbija tavaliselt
ei näe)

Sõidukitel või
alalistel rajatistel
(nt. hoonetel,
reklaamikandjatel)

Reklaamiks
mõeldud
pisitrükistel,
kodulehel jne

Sotsiaalmeedias

Ei ole lubatud

Lubatud

Lubatud

Lubatud

Lubatud

Lubatud

Lubatud

Lubatud

Tootel ei ole lubatud

Bureau Veritas
Certification
sertifitseerimislogo

Bureau Veritas
Certification
sertifitseerimislogo
koos selgitusega

Toote pakendile on lubatud teha
avaldus ilma logo kasutamata.
Avaldus peab sisaldama viidet
järgnevale:
-sertifitseeritud kliendi
identifitseering (nt kaubamärk
või nimi);
- Juhtimissüsteemi liik (nt
kvaliteedi-) ning kohaldatav
standard;
- Sertifikaadi väljaandnud
sertifitseerimisasutuse nimi

Ei ole lubatud

(vt. 1.7)
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ÜLEVAADE

SERTIFITSEERIMILOGO
KASUTAMINE

 Iga juhtimissüsteemi jaoks on olemas oma sertifitseerimislogo.
Näiteks:
» Kvaliteedijuhtimissüsteemid - ISO 9001

» Autotööstuse kvaliteedijuhtimissüsteemid - ISO/TS 16949
» Keskkonnajuhtimissüsteemid – ISO 14001
» Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid – ISO 45001
» Toiduohutuse juhtimissüsteemid – ISO 22000

 Sertifitseerimislogo koos selgitusega hulgi- või transpordipakendil
“Toote valmistamisel on rakendatud
ISO 9001 standardile vastavat
kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis on
Bureau Veritas Certification poolt
tunnustatud.
Bureau Veritas Certification Certificate
Number XXXXXXXXXX”

Sertifitseeritud
kliendi
identifitseering (nt
kaubamärk või nimi)

Toote valmistamisel on
rakendatud ISO 9001
standardile vastavat
kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis
on Bureau Veritas Certification
poolt tunnustatud.
Bureau Veritas Certificate
Number XXXXXXXXXX
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SERTIFITSEERIMILOGO
KASUTAMINE

KASUTAMINE SOTSIAALMEEDIAS (NÄIDIS)

 Meie keskkonnajuhtimissüsteem on
sertifitseeritud ISO 14001 järgi
Bureau Veritas poolt!

 Bureau Veritas andis meie toodetele
keskkonnasõbraliku kinnituse!

Sotsiaalmeedias logo kasutamisel tuleb alati viidata
standardile, mille järgi ettevõte on sertifitseeritud.
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SERTIFITSEERIMILOGO
KASUTAMINE

KASUTAMINE KIRJAPLANGIL (NÄIDIS)
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KASUTAMINE SÕIDUKITEL (NÄIDIS)

SERTIFITSEERIMILOGO
KASUTAMINE

Sertifitseeritud
kliendi
identifitseering (nt
kaubamärk või nimi)

Sertifitseeritud
kliendi
identifitseering (nt
kaubamärk või nimi)

Sertifitseeritud kliendi
identifitseering )
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