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(1) A 2016/679/EU (GDPR) rendelet és a TAM CERT adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában rögzítetteknek megfelelően a vizsgázó aláírásával járul hozzá, hogy a személyes adatai rögzítésre, nyilvántartásba vételre és a hegesztő 
bizonyítványon feltüntetésre kerüljenek. Az adatok nyilvántartása és közzététele a hegesztő bizonyítványon azért szükséges, mivel így igazolható egyértelműen a személyéhez köthető hegesztői jártasság. A vizsgázó jogosult arra, 
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ebben az esetben az adatait tartalmazó hegesztő bizonyítvány azonnali hatállyal visszavonásra kerül, adatait pedig a nyilvántartásunkból töröljük. A hegesztő aláírása egyben a vizsgára 
való jelentkezésnek is minősül. Helytelen adatok megadása esetén a munka, tűz és balesetvédelmi előírások megszegése esetén, vagy nem a szabvány szerinti felhasználás esetén a bizonyítvány visszavonható. 

(2) A választott szabvány(oka)t és a kiterjesztő előírásokat kérjük „X”-szel jelölje!  
(3) A megrendelőnek nyilatkoznia kell, hogy melyik bejelentett szervezet alatt kéri a hegesztők minősítését, amennyiben NoBo 2102 alatt, abban az esetben a bizonyítványon a minősítés alapjául szolgáló szabvány MSZ jelölésű, 

amennyiben NoBo 0408 alatt, abban az esetben a bizonyítványon a minősítés alapjául szolgáló szabvány OENORM jelölésű lesz. 
(4) Az MSZ/OENORM EN ISO 9606-1 szabvány 5.4-es pontja értelmében sarokvarratos kiegészítés kérhető, ebben az esetben a sarokvarrat PA és PB pozíciókra lesz érvényes, igény esetén kérjük „X”-szel jelölje! 
(5) Az MSZ/OENORM EN ISO 9606-1 szabvány 9.3-as pontja értelmében a minősítés meghosszabbításáról nyilatkozni kell a következők szerint: 3 év érvényesség esetén „A”, 2+2 év érvényesség esetén „B”, folyamatos érvényesség a 

feltételek teljesülése esetén „C” (amennyiben a 2014/68/EU (PED) és az AD 2000-Mbl. HP 3 kiterjesztést is bejelölte a megrendelő, abban az esetben a „C” hosszabbítási mód nem választható). 
(6) Az MSZ/OENORM EN ISO 14732 szabvány 5.3-as pontja értelmében a minősítés meghosszabbításáról nyilatkozni kell a következők szerint: 6 év érvényesség esetén „A”, 3+3 év érvényesség esetén „B”, folyamatos érvényesség a 

feltételek teljesülése esetén „C”( amennyiben a 2014/68/EU (PED) és az AD 2000-Mbl. HP 3 kiterjesztést is bejelölte a megrendelő, abban az esetben a „C” hosszabbítási mód nem választható). 
(7) A WPS a jelen megrendelés kötelezően mellékelendő dokumentuma. 
(8) Az aláírt megrendelést teljesítésigazolásként is felhasználjuk, amely a számlázás alapjául szolgál. 
 
 

Kelt:  P.H.  
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