Ansökan om RIP-godkännande
Skickas till:

SMAK Certifiering ABs noteringar:
Registrering, signatur:

Ansökan inkom:

Bekräftelse skickad:

Kundnr:

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Kom ihåg att skriva under på sidan 2!

E-post: certifiering@smak.se

Företagsnamn/Efternamn, Förnamn

Org.nr/Pers.nr:

Kontaktperson:

SJV-nr:

Adress:

SMAK Förpackarnr:

Postnummer och postort:
Besöksadress:
Adress driftsanläggning:
Telefon:
Mobilnr:

Län:

E-post:

Hemsida:

Kommun:

Har Du annan certifiering?
 Ja, följande:
Ansökan avser:

 RIP Potatis

 RIP Frukt & Grönt

Företagets verksamhet:
Sortering/ packning av;



Produktion/ produkter

Volym

Potatis

 Frukt & Grönt

Handel

Produktion/ produkter



Volym

Produktion/ produkter

Volym

Varumärke/n under vilket produkterna säljs:

Övriga upplysningar:

SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 ALNARP

020-61 62 63
J5.1s-2

www.smak.se
Gäller från:

2017-08-29

certifiering@smak.se
Sidan 1 av 2

Kundens åtagande
Sökanden:
• Förbinder sig att följa allmänna villkor och regler för den/de standarder ansökan avser.
• Har genomfört internrevision/egenkontroll för uppfyllande av RIP enligt senaste version.
• Är medveten om skyldigheten att ta del av och följa de förändringar och nyheter som införs i regler och villkor och
som meddelas av SMAK Certifiering AB.
• Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig; kan kopia på tillstånd/anmälan uppvisas vid revision.
• Iakttar gällande lagar och bestämmelser som berör den verksamhet som ska bedömas enligt RIP och är medveten
om skyldigheten att informera SMAK Certifiering AB om eventuella förelägganden eller sanktioner från myndighet.
Om kunden också har en certifiering som kompletterar RIP, ska eventuella sanktioner som riktas mot företaget till
följd av certifieringen även komma SMAK Certifiering AB till del om certifieringen utförs av annat certifieringsorgan än SMAK Certifiering AB.
• Ansvarar för att RIP-reglerna efterlevs i all produktion som bedrivs under samma juridiska enhet, d.v.s. under
samma organisationsnummer. Den sökande ansvarar för arbete som utförs av underentreprenörer och för produktionsresurser som används i den certifierade verksamheten men som inte ägs av den sökande.
• Ansvarar för att eventuella underleverantörer som utför uppgifter som omfattas av regelverket (t.ex. skadedjursbekämpning), får information om kraven i det aktuella regelverket och att de förbinder sig att följa reglerna. Är medveten om att inhyrda tjänster kan komma att revideras om revisorn finner behov av detta.
• Accepterar återkommande revisioner. Vilket innebär ordinarie revision, extra revisioner och stickprovsrevisioner.
• Även oannonserade revisioner kan genomföras om situationen påkallar detta.
• Sökanden är medveten om skyldigheten att underlätta för revisionernas genomförande.
• Utser en person som RIP-ansvarig som också är kontaktperson mot SMAK Certifiering AB och bemyndigar denna
person att underteckna revisionsrapporter för företagets räkning (om denne är annan person än verksamhetsansvarig).
• Accepterar att uppgifter om företagets namn, saluförda produkter och RIP-status (godkänd, avstängd, utesluten)
publiceras på Internet samt att avidentifierade produktionsuppgifter används för statistiska ändamål.
• Åtar sig att meddela förändringar i produktionen som påverkar omfattning av/förutsättningarna för RIP. Det gäller
t.ex. ägarbyte, ny produktion.
• Accepterar att årligen erlägga avgift för RIP-revision enligt SMAK Certifiering AB´s gällande prislista eller separat
avtal/offert.
• Accepterar att detta avtal gäller tillsvidare och att uppsägning sker skriftligt med vanlig post eller E-post. Utfärdat
godkännande enligt RIP upphör att gälla samtidigt med avtalet.
• Om ansökan gäller återinträde efter uteslutning; ansvarar sökanden för att det går att redovisa hur det säkerställts
att produkter inte sålts med hänvisning till RIP under tiden för uteslutningen.

SMAK AB´s åtagande
•

Bekräftar mottagande om ansökan om RIP inom 14 dagar från mottagande.

• Behandlar all information om kundens produktion, revisionsresultat och vidhängande information konfidentiellt. Ingen information lämnas vidare till 3:e part utan medgivande från kunden, undantaget information till myndigheter och
andra kontrollorgan.

Kundens underskrift
Datum:

SMAK AB´s underskrift
Datum:

Verksamhetsledarens signatur:

Signatur:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:
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