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Všeobecné podmínky pro držitele certifikátů 

společnosti CIS – Certification & Informations Security Services  
 

Práva a povinnosti 

1. Držitelé certifikátů se zavazují učinit vše, co je v jejich silách, aby v rámci své profesní činnosti podporovali, respektive 

zaváděli a rozvíjeli moderní metody řízení (ISMS), jak je mj. doporučuje společnost CIS. 

2. Držitelé certifikátů se zavazují své vědomosti a dovednosti cílevědomě doplňovat účastí na příslušných odborných 

akcích (např. pořádaných CIS), studiem literatury, aktivní spoluprací ve skupinách ERFA atd., a tyto své vědomosti a 

dovednosti udržovat aktuální. 

3. Držitelé certifikátů se zavazují včas provést opatření nutná pro zachování platnosti příslušných certifikátů CIS. Tato 

opatření jsou zdokumentována v příslušných programech. 

4. Držitelé certifikátů se zavazují poskytnout podklady nutné k doložení své odbornosti a svých praktických zkušeností 

(např. prozatímní osvědčení, popisy činností atd.), které musejí odpovídat skutečnosti. 

5. Držitelé certifikátů jsou povinni používat certifikáty CIS pouze k určenému účelu. Vlastnická práva k certifikátům 

zůstávají, bez ohledu na toto ustanovení, společnosti CIS. Při použití odporujícím účelu určení je možné certifikát 

odebrat a v případě nutnosti uplatnit právní kroky.  

6. Držitelé certifikátů souhlasí s tím, aby společnost CIS  vedla seznam všech držitelů certifikátů a tento i zveřejňovala, 

popř. zpřístupňovala veřejnosti (např. prostřednictvím internetu).  

7. Držitelé certifikátů jsou povinni certifikačnímu orgánu CIS neprodleně písemně oznámit všechny písemné reklamace, 

o kterých se dozví a které jsou namířené osobně proti nim ze strany třetích subjektů. Certifikační orgán může danou 

reklamaci prověřit. 

8. Každý držitel certifikátu (i uchazeč o certifikát) má právo - po předchozím písemném oznámení adresovaném 

společnosti CIS  - nahlížet do postupů, které vedou k certifikaci odbornosti. 

9. Každý držitel certifikátu má právo požádat před uplynutím doby platnosti svého certifikátu o prodloužení a při splnění 

předpokladů získat prodloužení certifikátu. 

10. Držitelé certifikátů mají iniciovat a udržovat spolupráci s kolegy z jiných organizací, odvětví a oblastí. Při aktivitách 

tohoto druhu (např. skupiny ERFA, kroužky atd.) mají právo na podporu ze strany CIS. 

11. Držitelé certifikátů se zavazují dodržovat tyto „Všeobecné podmínky pro držitele certifikátů“. Berou na vědomí, že při 

nesplnění těchto požadavků jim může být certifikát CIS odebrán. Jestliže je certifikát CIS odebrán, je nutné jej bez 

prodlení vrátit certifikačnímu orgánu. Jestliže již není držitel certifikátu schopen tyto „Všeobecné podmínky pro 

držitele certifikátů“ splnit, je povinen příslušný certifikát vrátit. 

 

 


