Ansökan om personcertifiering samt sammanställning av prov
Montico Teknik AB:s regler för certifiering av personal.

Beställarens skyldigheter
Beställare av certifiering förbinder sig att:
utse en kontaktperson som representerar beställaren
tillhandahålla sådan dokumentation och information som Montico Teknik finner
nödvändigt för arbetes utförande
till Montico Teknik anmäla förändringar som kan utgöra grund för en ny bedömning
omgående upphöra med alla referenser till utfärdade certifikat i händelse att dessa dras in
överlämna det utfärdade certifikatet till svetsaren/lödaren
endast tillämpa certifikatet för de områden som uppfyller fodringarna i gällande standard
ej använda certifikatet för andra områden än de som omfattas av certifieringen
ej ställa krav på Montico Teknik AB beroende på att certifikat ej utfärdats eller på
certifikatets utformning
tillse att lämpliga åtgärder vidtas för att överbrygga eventuella språksvårigheter
betala de kostnader som är förbundna med prövning och certifiering

Montico Teknik AB:s skyldigheter
Montico Teknik förbinder sig att:
utföra certifieringen enligt dessa regler
meddela certifikatsinnehavaren alla klagomål som kommer till Montico Teknik AB
kännedom beträffande certifikatet eller certifikatets användning

Sökandens skyldigheter (svetsaren/lödaren)
Ansökande om certifiering förbinder sig att:
genomföra praktiska och teoretiska prov enligt Montico Tekniks instruktion
inte medverka till oegentliga provutföranden
inte sprida teoretiska examinationsfrågor
ej använda utställda certifikat för andra områden än de som omfattas av certifieringen
ej ställa ersättningskrav på Montico Teknik AB beroende på att certifikat ej utfärdats eller
på certifikatets utformning
till Montico Teknik AB anmäla förändringar som kan utgöra grund för en ny bedömning
omgående upphöra med alla referenser till utfärdade certifikat i händelse att dessa dras in

Registrering av personuppgifter
I samband med beställning och ansökan om certifiering lagras personuppgifter. För beställaren
sparas namn, e-mail, tfnr, företag och adress. För svetsaren sparas namn, e-mail,
mobilnummer, födelsedatum och födelseort.
För beställaren kommer uppgifterna lagras i samband med arkivering av detta dokument. För
ansökande av certifiering, svetsaren/lödaren, kommer uppgifterna lagras i ett register över
certifierade personer (Svetskoordinatorn).

Datum:

Underskrift examinator:

Version 1.6 2019-04-01

Namnförtydligande:

Certifikatet
Certifikatet är certifieringsorganets egendom. Montico Teknik kan med omedelbar verkan dra
in certifikatet om det konstateras att de förutsättningar som låg till grund för certifieringen eller
certifikatets användande inte uppfylls. Skäl för indragning kan vara:
certifikatet nyttjas på ett sett som inte var avsett
regelverken mot vilken certifiering skett har väsentligt ändrats
beställaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Montico Teknik AB i
samband med certifieringen.

I och med signering av beställarens representant och av svetsaren/lödarens ansökan om
certifiering ges samtycke till denna registrering.
Du har enligt GDPR rätt att få besked av Montico Teknik AB gällande dina personuppgifter och
hur vi behandlar dessa. Du har även rätt begära att bli glömd.

Ansökan om personcertifiering samt sammanställning av prov
Företag:

Beställarens representant:

Adress:

Telefon:

E-mail:

Provningsort:

Namn:

Födelseort:

Födelsedatum:

Leg:

E-mail:

Mobilnr:

pWPS/WPS:

Standard:

1
2
3
4
5
6

Svetsmetod:

Formvara:

Övervakning:

Visuell
kontroll:

Fogtyp:

Grundmaterial:

1

Tillsatsmtrl:
(grupp)

Tillsatsmtrl:
(typ)

Godstjocklek:

Svetsgodstjocklek:

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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Brytprov:

Bockprov:

Radiografering:

Ultraljud:

Makroprov:

Dragprov:

Rör Ø:

Svetsläge:

Detaljer:

Sign:

