Ansökan om förlängning av certifiering efter 10 år, nivå 1 eller 2.
Person nr:

Namn:

Metod:

Produkt- eller Industriell sektor: 1)

Nivå:

Objekt:

Begränsningar: 2)
Ansökan gäller tryckbärande anläggningar, 3)

Ja

Anmälare:

Befattning:

Företag:

Avdelning:

Adress: Box/Gatu nr:

Post nr:

Telefon:

Telefax:

Nej

Ort:

E-post:

Krav:
Punkt 11.2 a) i EN ISO 9712:2012

Bilagor:

Genomfört en praktisk examinering i metoden i
fråga

Bifogas av CSMNDT

Intyg för förlängning av certifikat:
Härmed intygas att:
 Ovan nämnda person har arbetat tillfredsställande de senaste 5 åren,
med på certifikatet angiven metod, nivå och produkt- eller
industriell sektor, utan att ha haft ett signifikant avbrott. Med signifikant
avbrott menas frånvaro under en kontinuerlig period överstigande 365
dagar, eller två eller flera perioder, som tillsammans överstiger två år.


Synkontrollen har genomförts varje år under de gångna fem åren, och
att resultatet varit utan anmärkning.
Certifikatet skall ej förlängas.

Underskrift av ansökan, Certifierad provare och Ansvarig chef
Underskriften bekräftar att den certifierade ger sitt samtycke till registrering av ovanstående data i CSM
NDT Certification AB:s register, samt att han accepterar villkoren under punkt 4 och 5 på sid 2.
Notera att:
Datum:

Kandidaten skall signera även sida 2 i denna ansökan.
Elev:

Ansvarig chef:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Identitetskontroll utförd av CSM NDT

Bilagor:

Datum:

Intyg från synprövning:

Sign:

CSM NDT Certification AB
Artilleriplan 4
691 50 KARLSKOGA
Tel:
0586 811 71
Fax:
0586 848 10
Mail:
info@csmndt.se
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Ansökan:

Ansökan görs till något av nedanstående examinationscentra. Fullgjord examinering gäller i max två år. D.v.s. praktik
kan också intjänas efter examinering, dock under max två år efter examinerings datum.
CSM NDT Certification
Ida Eriksson
Artilleriplan 4 691 50 Karlskoga
Tel: 0586 823 57 Fax: 0586 848 10
E-post: ida.eriksson@csmndt.se

AB Sandvik Materials Technology
Lars-Ove Skogh
Avd 4365-SFTM 811 81 Sandviken
Tel: 026-26 33 70 Fax: 026-26 34 20
E-post: lars-ove.skogh@sandvik.com

Anmärkningar:
1

Produkt- och industrisektorer
Följande produkt- och industrisektorer finns. Den sektor som den certifierade har skall ifyllas här:
Produktsektorer:
Industrisektorer:
 Gjutgods (c)
 Metalltillverkning (kombination av c, f, t, w, wp och
 Smide (f)
andra produktsektorer)
 Svetsade produkter (w)
 Tillverkningskontroll (kombination av c, f, t, wp och
 Rör inkl. Band för tillverkning av svetsade rör (t)
andra produktsektorer)
 Plastiskt bearbetade produkter (wp)
 Järnvägsunderhåll (kombination av f, wp och andra
produktsektorer)

2

Begränsningar
Här anges eventuella begränsningar i certifikatets giltighet, detta kommer att framgå i certifikatet, gäller t ex:

Mekaniserad provning för ET, UT eller RT provning i automatiska linjer.

Vid examinering till nivå 2 kan examinering ske utan att kandidaten skriver en procedur

3

Ansökan för tryckbärande anläggningar
Här anges om certifikatet ska gälla för provning av produkter som faller under tryckkärlsdirektivet, PED.

4

Registrering av data
Registreringens ändamål:
Administration av verksamhet som omfattar examinering och certifiering av personal. Däri ingår bl.a. arkivering och
registrering av examineringsresultat (betyg). Registrering av synprövningsintyg för certifierade personer samt
underlag för re- certifiering efter 5 år.
Registrets innehåll:
Personnummer och personuppgifter, adresser, arbetsgivare, resultat från examinering och synkontroll samt
grundutbildning och praktisk erfarenhet
Registrets användning:
Förutom administration används registret för utskrift av examineringsintyg och certifikat. Uppgifter hämtas från den
registrerade och dennes arbetsgivare. Uppgifter lämnas till den registrerade och dennes arbetsgivare.
Uppgifterna bevaras i 10 år efter det att certifikatet utgått. Den registrerade har rätt att få utdrag ur registret samt
har rätt att vägra registrering.

5

Underskrift
Blanketten skrivs under av den certifierade och anmälaren, vilket samtidigt är en överenskommelse om här angivna
villkor.
Detta innebär en överenskommelse mellan den certifierade och certifieringsorganet om att:

Uppfylla certifieringens krav

Inte referera till certifieringen efter det att den upphört eller utanför dess giltighet

Inte använda certifieringen på sådant sätt att certifieringsorganet får dåligt ryckte, och inte göra utlanden
beträffande certifikationen vilket certifieringsorganet kan betrakta som missledande eller obehöriga

Att avbryta användandet av alla bindningar som certifieringen har till certifieringsorganet beträffande
suspendering eller återkallande av certifiering och returnering av certifikat utfärdade av certifieringsorganet

Inte använda certifikatet på vilseledande sätt

Tagit del av reglerna

Sign:
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