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CERTIFICATELE CE TREBUIE CERUTE DE LA FURNIZOR 

PENTRU CA SIGILIILE CU GRAD INALT DE SECURITATE SA 

FIE RECUNOSCUTE CA SIGILII ISO 17712:2013

Daca doriti ca compania dumneavoastră sa fie sigura că a cumpărat un sigiliu de

înaltă securitate compatibil cu standardul ISO 17712: 2013 și, în consecință, poate

fi considerata eliberata de orice răspundere în cazul în care apar probleme în viitor,

asigurați-vă că furnizorul va poate elibera următoarele certificate :

Certificatul nominal al produsului care sa ateste conformitatea proprie cu

specificatiile standartului ISO 17712:2013

Acest certificat se aplica in exclusiv pentru sigilii si poate fi eliberat doar de un laborator acreditat

ISO 17025

Declarație de la un Organism de Certificare internațională (de exemplu, SGS.),

care să ateste că producătorul de sigiliu a adoptat toate practicile care asigură

conformitatea sigiliului cu toate condițiile prevăzute în Clauza 6 a standardului

ISO 17712: 2013.

Acest certificat se referă la producătorul de sigilii și este o parte integrantă a certificatului

produsului menționat la alineatul 1. Fără acest certificat suplimentar cerințele sigiliului de inalta

securitate nu poate fi considerat complet.

Certificarea Sistemului de Calitate al producătorului de sigilii în conformitate cu

norma UNI EN ISO 9001: 2015.

Acest certificat se referă la producătorul de sigilii și este garanție că procesele interne ale

producătorului îndeplineasc o serie de bune practici legate de securitate prezentate în norma ISO

17712: 2013 "Anexa A".

LeghornGroup, în atenția sa constantă pentru a asigura clientul final, nu asigura doar

certificatele necesare pentru conformitatea cu ISO 17712: 2013, astfel cum s-a

descris mai sus, dar anticipează necesitatea clientului prin furnizarea următoarelor

auto-certificate suplimentare:

Declaratie de unicitate a sigiliului de Inalta Securitate

Declarație care nu sunt vândute în nici un fel sigilii de înaltă securitate în cazul în care nu sunt

marcate cu serie numerica si nume sau identificator..

Declarație că societatea creează și menține o bază de date, în mod regulat, care permite

trasabilitatea tuturor sigiliilor de înaltă securitate vândute, în care sunt înregistrate pentru fiecare

sigiliu, următoarele informații :

 Modelul sigiliului - Culoare - Numerotare - Personalizare - Cantitatea introduse pe piață – Client

Pentru mai multe informații: http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-sicurezza/01-sigilli-di-alta-

sicurezza-iso-17712-2013/


