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Az IMSYS Kft. vezetősége jelen nyilatkozatban kötelezi el magát a pártatlanság mellett:
Az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága harmadik félként, vagyis független szervezetként végzi
tevékenységét. Szolgáltatásaink mindenki számára elérhetőek, annak igénybevételét nem
korlátozzuk, nem támasztunk senkivel szemben semmilyen előfeltételt. A hozzánk érkező
hitelesítési tevékenység kérések elbírálása objektív, szakmai szempontok alapján történik,
szem előtt tartva a semlegességet, illetve az elfogulatlanságot.
Emellett, mint az IMSYS Kft. ügyvezető igazgatója, kijelentem, hogy a külső befolyástól,
hatásoktól függetlenek vagyunk. A tevékenységi körünkhöz tartozó vizsgálatainkat pártatlanul
végezzük, a legtöbb kockázati tényezőt figyelembe és számításba véve, nem engedve, hogy
kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb eszközökkel nyomást gyakoroljanak ránk pártatlanságunk
veszélyeztetése okán.
A pártatlan működés teljeskörű betartását a minőségirányítási rendszerünkbe bevezetett
pártatlansági eljárás segítségével biztosítjuk, amelyet az IMSYS Kft. Pártatlansági Bizottsága
felügyel és rendszeres időközönkénti felülvizsgálatával felelősséget vállal az objektivitás, a
függetlenség, az igazságosság és a bizalom szavatolásáért. Célunk a pártatlanságot fenyegető
tényezők felismerése, azonosítása, valamint a bevezetett szabályozások és előírások
alkalmazásával a tevékenységeinkből, kapcsolatainkból, illetve munkatársaink vonatkozásaiból
adódó kockázatok kezelése, amennyiben szükséges intézkedések általi mérséklése,
csökkentése.
Az IMSYS Kft., a következő pontokkal segíti a pártatlanság és függetlenség megtartását:
• egy kapcsolat elfogadhatatlan mértékű fenyegetése a pártatlanságra a hitelesítési
tevékenység elvégzésének megtagadását eredményezi;
• minden munkavállalónk, valamint bizottsági tagunk szerződésben, illetve egyéni
nyilatkozat kitöltésében kötelezi el magát az elöttük ismert minden olyan helyzet
felderítésére és bejelentésére, amely összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet
eredményezhet;
• a szolgáltatásban részt vevő személyek díjazása nem függ az elvégzett hitelesítési
tevékenységek számától vagy a megrendelt szolgáltatástól.
IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága működését az MSZ EN ISO 14065 szabvány szerint
akkreditált és annak megfelelően bevezetett minőségirányítási rendszer szabályozza, amellyel
biztosítjuk az általunk hozott döntés objektivitását, elfogulatlanságát, szakmai
megalapozottságát. Adatkezelési rendszerünk az EU által jogszabályilag szabályozott előírások
megtartásával lett kialakítva.
Mindezek tudatában kijelenthető, hogy az IMSYS Kft. független, pártatlan, ÜHG Hitelesítő
üzletága előítélet mentesen, teljes mértékben a szakmai kompetencia és tudás által vezérelve,
valamint a részrehajlás nélküli elkötelezettségben, kiegyensúlyozottan végzi munkáját.
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