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SERTIFITSEERIMINE NÄITAB TEIE 
OTGANISATSIOONI 
PÜHENDUMUST 
JUHTIMISSÜSTEEMI TÕHUSALE 
RAKENDAMISELE JA 
JÄRJEPIDEVALE 
TÄIENDAMISELE 

 
 

Ainult parimatele ettevõtetele 
väljastatakse sertifikaat Bureau 
Veritase poolt, kellel on 
ekspertteadmised ja 
rahvusvaheline tuntus 
sertifitseerimisteenuste poolest. 
Bureau Veritas Certification 
sertifitseerimismärk tähistab 
jätkusuutlikkust ja usaldusväärsust, 
lisades teie ettevõtte kaubamärgile 
väärtust.  

 
Palju õnne! Olete sertifitseeritud 
ning teil on õigus kasutada 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
sertifitseerimismärki reklaamina 
oma veebilehel, ettevõtte 
brošüüridel/väljaannetel, 
tunnusgraafikal jne. 

 
Rohkem kui lihtsalt tööriist, 
mis näitab et olete Bureau 
Veritas 
sertifitseerimisprotsessi 
edukalt läbinud, on meie 
sertifitseerimismärk 
isikupärastatud, et edendeda 
teie sertifitseeritust 
äritegevuses. 
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SERTIFITSEERIMISMÄR
GID ON SAADAVAL  
KÕIKIDE 
SERTIFITSEERIMIS-
SKEEMIDE KOHTA 

 
 
     KVALITEET 
     ISO 9001 
 
 

TÖÖTERVISHOID          
JA -OHUTUS 

     ISO 45001 
 
 
     KESKKOND 
     ISO 14001 
 
 
 

SOTSIAALNE   
VASTUTUS 

    SA 8000 
 

   INFOTURVE (IT) 
    ISO 27001 
 
 

VALDKONNA- 
PÕHISED 
STANDARDID 
IATF 16949 
(autotööstus) 
AS/EN 9100 
(lennundus) 
ISO 22000 
(toiduainetööstus) 

 

 

 

 

 
 

 

Teie ettevõttele väljastatud sertifikaat näitab teie juhtimissüsteemi vastavust asjakohastele standarditele: see ei 
sertifitseeri konkreetset toodet või teenust. Tulenevalt peate sertifitseerimismärkide kasutamisel olema ettevaatlik: mitte 
kunagi kasutama märki või viiteid oma sertifitseeritusele eksitaval viisil, mis viitab toote või teenuse sertifitseerimisele või 
sellele, et sertifikaat kehtib tegevuste ja tegevuskohtade osas, mis on väljaspool sertifitseerimisulatusest. 

 
 

TABEL NÄITLIKUSTAB KOKKUVÕTVALT BUREAU 
VERITASE SERTIFITSEERIMISMÄRGI LUBATUD 
KASUTUSVIISE 

 

KOOS TOOTEAVALDUSEGA* 

 

 

Tootel või toote pakendil 
 

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

 

Sõidukitel või alalistel rajatistel (nt hoonetel, reklaamikandjatel) 

 

 
Reklaamiks mõeldud pisitrükistel, kodulehel jne 

 
 
 

 
*Toote valmistamisel on rakendatud ISO 9001 
standardile vastavat kvaliteedi-
juhtimissüsteemi, mis on Bureau Veritas 
Certification poolt tunnustatud. 

 

Bureau Veritas Certification sertifikaadi number 
XXXXXXXXXX 

 
 
 

Märkus: Bureau Veritas Certification sertifitseerimismärk ei ole lubatud kasutada labori katse-, kalibreerimis- ega 
inspekteerimisaruannetel ja/või tunnistustel. 
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SERTIFITSEERIMISMÄRGI 

KASUTAMISEKS  DIGITAALSES KOMMUNIKATSIOONIS ON 

MITMED ISEÄRANIS VÄLJAKUTSED. 

ESITLEME TÄPSUSTAVAD REEGLID JA JUHISED 

EDENDAMAKS KORREKTSET DIGISUHTLUST
 VÄRVID MÕÕDUD 
 

ORIGINAALVÄRV 
 
Bureau Veritas Certification sertifitseerimismärk 
trükitakse kahes värvis: 

 
Pantone 404 C hall Pantone 200 C punane 
 

 
 
MUST JA VALGE 

 

 
 
MILLIST INFORMATSIOONI 
SERTIFITSEERIMISMÄRGIL KUVATAKSE? 

SUURUS 
 
Sertifitseerimismärgi miinimum kõrgus on 
12 mm. 

 
TURVATSOON 

 
Märgi visuaalse terviklikkuse 
säilitamiseks tuleb järgida minimaalset 
ruumi (kaitsetsooni), mis on 50% märgi 
punase bloki kõrgusest. 

 

 
Turvatsoon 

 
SERTIFITSEERIMIS-
MÄRGI KASUTAMINE 
VEEBILEHEL 

 
Pea meeles: märk laieneb 
juhtimissüsteemile, mitte 
toodetele. Võite kuvada märki oma 
veebilehel, kus kuvatakse tooteid, 
mis on toodetud sertifitseeritud 
tegevuskohtades, kuid vajadusel 
tuleb lisada juurde tooteavaldus 
(vt lk 2). Veebilehtedel, millel 
kuvatakse mitmeid tooteid, tuleb 
veenduda, et KÕIK veebilehel 
kuvatavad tooted oleksid 
valmistatud tegevuskohtades, mis 
kuuluvad juhtimissüsteemi 
sertifitseerimisulatusse. 

 
Vajadusel tuleb veebileht 
struktureeriva ümber hõlbustamaks 
selgust ja arusaadavust. Tuleb 
tagada, et asjakohane versioon 
veebisaidist:

 
VIITAMINE BUREAU VERITAS 
SERTIFITSEERITUSELE 
SOTSIAALMEEDIAS 

 
Sotsiaalmeedia postitused peavad 
sageli olema lühikesed, kuid 
seejuures tuleb vältida eksitava info 
avaldamist. Bureau Veritas 
sertifikaadile viidates peate alati 
viitama konkreetsele juhtimissüsteemi 
standardile ja olema tähelepanelikud: 

 
Meie keskkonnajuhtimissüsteem 
on sertifitseeritud ISO 14001 
järgi Bureau Veritase poolt. 

Bureau Veritas andis meie 
toodetele kinnituse 
keskkonnasõbralikusest! 

Sertifitseerimismärk on kohandatud esitlemaks standardit, mille järgi on teie organisatsioon sertifitseeritud (nt ISO 
9001, ISO 14001). See on AINUS sertifitseerimismärgi osa, mida saab muuta. Sertifitseerimismärki saab kasutada 
koos viitega sertifikaadi numbrile (s.o ainulaadne number mis on kuvatud Bureau Veritas sertifikaadil, mis on seotud 
konkreetse organisatsiooniga) või ilma sertifikaadi numbrita. 
 

           ÜKS STANDARD           MITU STANDARDIT 
 
 

 

ei eralda märki tooteavaldusest  
ja 
kindlustab, et säilib märgi miinimum kõrgus (12 mm) 

 
Soovitatav suurus: veebilehel 
(töölaua versioon) soovitame, et 
sertifitseerimismärk oleks  200 
pikslit lai (max 250 pikslit) 

 8000          SA 8000 

  

BUREAU VERITAS 

Certification 

                                                                                                                                                                                               

ISO 9001  

ISO 14001  

ISO 45001  

BUREAU VERITAS 

Certification 

 

Märkus: Sertifitseerimismärgid on saadaval neljas formaadis: jpeg, GIF, EPS ja Illustrator 
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50% of h 

Min. 
kõrgus(h): 
12 mm 

h 
50% 
of h 



  

 

 

 

KUIDAS BUREAU VERITAS SAAB AIDATA 

BUREAU VERITAS 

 
Teeme koostööd klientidega kõigis tööstusharudes, et tegeleda kvaliteedi, töötervishoiu ja -ohutuse, 
keskkonnakaitse, ettevõtte riskide ja sotsiaalse vastutuse väljakutsetega. Meie ülemaailme 
ekspertaudiitorite võrgustik ning lai valik auditi-, koolitus- ja sertifitseerimislahendusi toetavad 
ettevõtteid tulemuslikkuse optimeerimisel läbi protsesside ja juhtimissüsteemide pideva täiustamise. 

 
 

,

 

 
Euroopas 

KUI SOOVITE OMA SAAVUTUST REKLAAMIDA,        
SAAB UREAU VERITAS AIDATA                                   
TEID TEGEVUSPLAANI TEOSTAMISEL 

 
• Saame aidata korralda üritust seoses sertifikaadi 

ametliku väljastamisega 
• Saame juhendada teid sertifitseerimismärkide 

optimaalsel kasutamisel 

• Võite väljastada pressiteate, mille on kinnitanud 
Bureau Veritas 

 

PAKUME TEILE VIISE KOMMUNIKATSIOONIKS JA 
TEIE SERTIFITSEERINGU ESITLEMISEKS: 

 
 
• Saate jagada oma kogemusi meie Bureau Veritase 

seminaridel 
• Aitame teil välja töötada juhtumiuuringu või video ja 

reklaamida seda meie sotsiaalmeedia kanalite 
kaudu 

32 

 
Ameerikas 

13 

 
 
 
 
 
 
Aafrikas 

18 

 

Aasia, Lähis-Ida 
ja Vaikne 
Ookean 

30

Akrediteerimis-/sertifitseerimisstandardid ja -tingimused on ülimuslikud 
käesolevas dokumendis esitatud teabe suhtes. Sertifitseerimismärgi 
kasutamine on sertifitseerimisasutuse antud õigus. Kui teie sertifikaat 
tühistatakse või selle kehtivus peatatakse, tuleb lõpetada koheselt kogu 
reklaammaterjali kasutamine, mis sisaldab viiteid Bureau Veritas 
sertifitseeringule. Sertifitseerimismärgi korrektne kasutamine on lepinguline 
kohustus ja seda kontrollitakse auditite käigus.  
 

 

Märkus: Bureau Veritas sertifitseerimismärki ei tohi  kasutada labori katse-, kalibreerimis- ega 

inspekteerimisaruannetel ega -tunnistustel. 

certification.bureauveritas.com 

www.bureauveritas.ee 
 

tallinn@bureauveritas.com



  

 

 
 

Bureau Veritas on ettevõttelt ettevõttele ning 
omakorda ühiskonnale suunatud ettevõte, mis aitab 
kaasa maailma parendamisele, kus me elame. 
Testimise, kontrollimise, sertifitseerimise ja 
tehniliste teenuste maailmas liider, aitame kliente 
kõigis tööstusharudes tegeledes kvaliteedi, 
töötervishoiu ja -ohutuse, keskkonnakaitse ning 
sotsiaalse vastutuse väljakutsetega. 

 

 
Bureau Veritas on üks maailma juhtivaid 
sertifitseerimisasutusi. Aitame klientidel igas 
maailmaosas pidevalt täiustada oma juhtimissüsteeme 
ja organisatsiooni tulemuslikkust, et maandada riske, 
saavutada nõuetele vastavus, suurendada 
sidusrühmade usaldust ja saavutada kõrgetasemelist 
täiuslikkust. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Triangle de l’Arche 
8, cours du Triangle / CS 90096 
92937 Paris La Défense Cedex / FRANCE 
certification.bureauveritas.com 

                          


