
ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu,

Zakład Certyfikacji i Jakości, 

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

www.claio.poznan.pl

DATA REJESTRACJI WNIOSKU /

Registration date                 

NR / ROK /No. / Year

NAZWA / Name KRAJ /Country ADRES/ Address
TELEFON / FAX / e-mail / Phone 

number, fax, e-mail

NIP / TAX Identyfication Number of the Applicant

REGON Wnioskującego / National Registry Number of the Applicant

NAZWA / 

Name

KRAJ /

Country

NORMY, DOKUMENTY 

ODNIESIENIA/ Standards, reference 

documents

Przedłużenie* /

Continuation*

Rozszerzenie* /

Extension*

Wznowienie* /

Renewal*

Nazwa wyrobu /Product name 
Nazwa handlowa / Product trade 

name

Symbol PKWiU/ Polish 

Class of Products and 

Services

Rok rozpoczęcia produkcji /

Year of production start

Produkcja seryjna*/ Series 

production*

WNIOSKUJĄCY / Applicant OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: (imię i nazwisko, 

stanowisko, tel.) / Person authorized to contact: (name, position, 

phone)

Typ (wymienić wszystkie typy i odmiany wyrobów zgłoszonych do certyfikacji) / Types (List all 

types and varieties of products declared for certification)
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DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ / 

Date and signature of Authorized Person:  

…………………………………………………

DATA I PODPIS GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO /   

Date and signature of Chief Accountant:

 

……………….…………………………………..

PRODUCENT / Producer

RODZAJ ZGŁOSZENIA* /

Application type*

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU

Application for product certyfication
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WYRÓB /

Product

Norma lub inny dokument normatywny, na zgodność z którym 

wyrób jest zgłaszany do certyfikacji / A standard or other normative 

document for which the product/s/is notified to the Certification 

Wydanie* /

For the first time*

nr certyfikatu / of certyficate No.

DATA I PODPIS OSOBY REJESTRUJĄCEJ WNIOSEK 

/Date and signeture of a person performing the form review

UWAGI/ Notes

ADRES/

Address

* proszę zaznaczyć "X" w odpowiednim polu / please mark "X" in the appropriate field

Przeniesienie prawa do certyfkatu* /

Transfer of the right to the certificate*
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WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU

Application for product certyfication

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Katalog lub karta katalogowa z podstawowymi parametrami wyrobu zgłaszanego do certyfikacji / 

Catalogue or catalog card with basic product parameters submitted for certification

Rysunki konstrukcyjne wyrobu (do uzgodnienia z jednostką certyfikującą) / Design drawings of the product (to be agreed with the 

certification body)

Deklaracja zgodności /Declaration of conformity 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU* / Attechments to the application*

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, tel.: (32) 2380200 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Renata Lewandowska 

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@imn.gliwice.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z: o wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi; o realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; o wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana 

żądanie, przed zawarciem umowy; o wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

7. Przysługuje Pani/Panu: o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; o prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy; o prawo do ograniczenia przetwarzania danych; o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 

uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia 

skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

In accordance with art. 13 and art. 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (Journal of Laws UE L No. 119, p. 1) hereinafter referred to as GDPR, 

I inform that:

1. The administrator of your personal data is the Institute of Non-Ferrous Metals with headquarters in Gliwice, 5 Sowińskiego Street, phone: (32) 2380200

2. The Data Protection Inspector is Renata Lewandowska

3. Contact to the Data Protection Inspector: iod@imn.gliwice.pl

4. Your personal data may be processed in connection with: o the administrator performing tasks carried out in the public interest or exercising public authority entrusted to the administrator; on the 

implementation of the legal obligation incumbent on the administrator; on the performance of a contract to which you may be a party or taking action at your request before the conclusion of the 

contract; for consent to the processing of personal data.

5. Your personal data may be disclosed to entities authorized to do so pursuant to separate provisions.

6. Your personal data will be stored for the period necessary to achieve the purposes of processing, not less than the period indicated in the provisions on archiving, i.e. the Act of 14 July 1983 on 

the national archival resource and archives (Journal of Laws 2018 item 217 as amended).

7. You have the right to access your data and receive a copy thereof; for the right to rectify (correct) your data; for the right to delete personal data when the data are not processed in order to fulfill 

the obligation arising from a legal provision or as part of exercising public authority or when the processing is necessary to perform the contract; for the right to limit data processing; for the right to 

withdraw consent at any time, in a situation where your data is processed on the basis of consent obtained, whereas its withdrawal does not affect the lawfulness of the processing that was carried 

out on the basis of consent before its withdrawal. 8. You have the right to lodge a complaint in connection with the processing of the above. data to the President of the Office for Personal Data 

Protection.

Instrukcja obsługi wyrobu w j. polskim (nie dotyczy baterii pierwotnych)  / User Manual of the product - in Polish (not applicable to 

primary batteries)

Wypełniony ‘’Kwestionariusz oceny wstępnej"

Uwaga: Jeżeli Wnioskujący posiada certyfikowany system zarządzania – dołączyć kopię certyfikatu / 

Complited the ''Pre-assessment questionnaire'' Note: If the Applicant has a certified management system, attach a copy of the certificate)

Sprawozdanie z badań wyrobu na zgodność z dokumentem, któremu ma odpowiadać poddany procesowi certyfikacji wyrób, 

wykonane przez laboratorium badawcze / Report on tests of the product for compliance with the document to which the product subjected 

to the certification process is to comply, carried out by an testing laboratory

Protokół pobrania próbki do badań/ Report from picking up the sample od goods for laboratory tests

OŚWIADCZENIE/ Statement

Oświadczam, że firma Wnioskującego jest*/ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest*/ nie jest upoważniona do otrzymywania faktury VAT, rachunków 

uproszczonych / I declare that the Applicant company is*/ is not a taxable person for goods and services (VAT) and is*/ is not authorized to receive a VAT invoice, simplified accounts.

Upoważniam  ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych, Odział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań do wystawiania faktur VAT za zlecane do wykonania prace bez podpisu 

Wnioskującego / I authorize ŁUKASIEWICZ - Institute of Non-Ferrous Metals, Faculty in Poznań, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań to issue VAT invoices for works commissioned to perform without 

signature Of The Applicant

DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ / Date and signature of Authorized Person:  ……………………………………..............

UWAGI / Notes

Wniosek należy dostarczyć (np. e-mail, poczta, osobiście) wraz z załącznikami (po 1 egz.) do Zakładu Certyfikacji i Jakości ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali 

Nieżelaznych, Odział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, e-mail: marta.wrembel@claio.poznan.pl, claio@claio.poznan.pl, 

 /The application should be submitted (or sent) together with attachments (1 copy each) to the Certification Department ŁUKASIEWICZ Research Network - Institute of Non-

Ferrous Metals Division in Poznan, 12 Forteczna Street, 61-362 Poznan

Informacji dotyczącej procesu certyfikacji udzielają pracownicy Zakładu Certyfikacji i Jakości/ Information on the certification process is provided by the staff of the 

Certification Department

RODO / GDPR

F-04-CP-01.P13/ Wydanie/ Edition: 01

Data wydania/Release date: 20.04.2020
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