r ll

Biokontroll Hung6ria Ellen6rz6

;@

6s

Tan[s[t6 Nonprofit Kft.

HU-OKO-01
1112 Budapest, Oroszveg lejt6 16.

P6rtatlansdgi nyilatkozat
A Biokontroll Hungdria Nonprofit Kft. (tovdbbiakban: Biokontroll)vezet6sdge az alSbbi nyilatkozatban k6telezi el magdt
a pdrtatlan miikod6s mellett.

Term6ktanUsitesi szolgdltatSsunk mindenki szdmira el6rhet6, annak igenybevetelet nem korldtozzuk, nem timasztunk
diszkriminativ felteteleket. A hozzdnk 6rkez6 tanisitdsi kerelmek elbirdl6sa objektiv szempontok alap.i6n tdrt6nik.
TermdktanUsitdsitevekenys6giinket p6rtatlanulv6gezziik, nem engedjrik meg, hogy kereskedelmi, p6nzrigyivagy egy6b
eszk6ztikkel nyom6st gyakoroljanak rink pirtatlans6gunk felad5sa c6ljdbol. Krils6 befolydst6l friggetlenek vagyunk.
Egyetlen tulajdonosunk, a Magyar Biokultura S2dvetsr-ig a mUk6d6slinkbe semmilyen m6don nem avatkozik be, nem

k6pes befolyisolni sem az ellen6rz6sek, sem a tanUsitiisok eredmenyet. Nonprofit stdtuszunkbol ad6d6an a
tulajdonost6l p6nzrigyileg fiiggetlenek vagyunk, a tu lajdonosnak anyagi elvdrdsai nincsenek vel0nk szemben, hiszen nem
jdvedelem termeldsere, hanem feladat elv6gz6sere: az objektiv ellen6rz6s, tanIsitds megval6sitdsdra alapitotta a
Biokontrollt.

A pdrtatlan miikod6s erdekdben pdrtatlansiigi mechanizmust mUkddtetrlnk, amely pertatlansiigi kockizatelemz6si
rendszeren alapul, es amelyet a Pilrtatlansiigi Bizottsiig felrigyel. A Pdrtatlansagi Bizottsiigot rigy alakitottuk ki, hogy
abban minden, a tan Us itdsban .ielent6sen €rdekelt fel rdszt vesz.
A pdrtatlansdgunkat vesz6lyeztet6 t6nyez6ket folyamatosan felismerjr.ik 6s azonositjuk. A felmdr6s egyardnt kiterjed a
tevdkenysegeinkb6l, ka pcsolata in kb6l, illetve munkatdrsaink kapcsolataibol ad6d6 kockdzatokra. A pdrtatlansegot
veszelyeztet6 kockdzatok felismer6sekor kepesek vagyunk bemutatni, hogy milyen m6don szLlntetjalk meg vagy
csokkentjrik az ilyen kockizatot.
A P6rtatlans6gi Bizottsdg rendszeresen felrilvizsgdlja, hogy a Biokontroll tanUsitdsi tev6kenys6g6nek p6rtatlansdg5t
biztositjdk-e az dltaldnos politikik, a tanusitdsi k6relem elfogadiisdnak ds visszautasitdsinak eljdrdsa objektiv'e 6s
minden egy6b, a tanUsitds p5rtatlansdg6t es bizalmat erint6 tigyeket, beledrtve a nyitottsdgot is.
TermdktanUsit6 szervezettink az aldbbiakkal biztositja a pdrtatlan 6s fi.lggetlen m(kiid6st:
r nem v6gzi]nk a term6ktanUsit6si tev6kenys6gdvel c!sszefiigg6sben szaktanicsadiist,
r nem Sllitunk el6 bioterm6ket, nem kereskediink bioterm6kekkel, valamint nem vegzr.ink biotermdk kozvetitSi
tev6kenys6get;
o tev6kenys6g0nk tanrsitott partnereink piacait nem befolydsolja, veliik az ellen6rzdsen 6s tanusitdson kiv|l
mdsfajta gazdasigi kapcsolatban nem 6llunk;
o minden munkatSrsunk, valamint testoleti 6s bizottsiigi tagunk szerz6d6sben k6telezi el maget az el6ttiik ismert
minden olyan helyzet felderitdsere 6s bejelentesere, amely az 6 rdszi.ikre va8y a tanUsit6 szervezet r6sz6re
6rdekellentdtet jelenthet;
. a tanUsitdsi tevdkenys6gben rdszt vevci szemelyzet dijazdsa nem fugg sem az elvdgzett tanusitdsok szdmdt6l,
sem azok eredm6nydt6l, sem a kiadott tanisitvdnyok sz6mitol.
Partnereink folyamatainak 6rt6kel6se ds tanUsit6sa sordn az el6irdsoktol vald elteresek 6s az azokhoz kapcsol6do
kovetkezm6nyek megdllapitSsdhoz rdszletes 6s egys6ges elj6r6si list6t (Sza n kciokata l6gus) alkalmazunk, amellyel
biztositjuk az dltalunk hozott d6nt6s objektivitdsdt, elfogulatlansdgdt. Szankciokatal6gusunk nyilvdnos, mindenki
szdmdra hozzdferhet6, ezzel is gondoskodunk az dtlSthato m(kiid6s16l.
Adatkezel6si rendszertinket az EU 6ltalanos adatv6delmi rendelet6nek megfelel6en alakitottuk ki 6s mUkcid6sr.ink sordn
az adatkezel6si int6zked6seket a szem6lyes adatokon tdl a t6rsas,gok, szervezetek adataira is kiterjes2tjiik.
A fentiek garant6lj6k, hogy a Biokontroll fuggetlen, pdrtatlan 6s objektiv, r6szrehajl6s nelktili m(k6d6s6t semmi nem

befolydsolhatja.
Budapest,2019. mdjus

2

(i1 6b
Dr- Roszik P6ter, rigyvezet6

