KVALITA V KOSMETICKÉM PRŮMYSLU
PODLE ISO 22716
Spojení systémových požadavků kvality s požadavky správné výrobní
praxe v kosmetickém průmyslu.
ÚVOD
Aplikace systému zaměřeného na kvalitu výroby v kosmetickém průmyslu ujasní odpovědnost
managementu, pomůže zvýšit profesionalitu zaměstnanců a zajistit vyšší míru kvality Vašich
výrobků. Certifikace Vaší organizace podle ISO 22716 je cestou, jak můžete dokázat svým
obchodním partnerům snahu o trvalé zvyšování kvality výroby. Zároveň je to i cesta
k dosažení vyšších zisků.

PŘÍNOS ISO 22716 PRO VAŠI ORGANIZACI
ISO 22716 je mezinárodní norma vytvořená s cílem zavedení a udržování správné výrobní
praxe v kosmetickém průmyslu. Jejím hlavním záměrem je pomoci ochránit spotřebitele před
nekvalitními nebo nebezpečnými produkty a před produkty obsahujícími nečistoty. Pokud jsou
zásady správné výrobní praxe plně osvojeny, mohou významně přispět k výkonnosti organizace
a v konečném důsledku ke spokojenosti spotřebitele a posílení postavení organizace.
Při důsledném zavedení principů normy ISO 22716 lze očekávat:
• Zlepšení řízení kvality výroby
• Optimální uplatňování nástrojů „quality assurance“
• Včasnou identifikaci a udržování nezbytné kvalifikace klíčových zaměstnanců
v cyklu návrh, nákup, výroba, kontrola, dodávání
• Zvýšení konkurenceschopnosti – v kosmetickém průmyslu je kvalita výrobků,
více než kde jinde, spojena se spokojeností spotřebitele a tím i s prodejností
• Úspora nákladů – při již zavedeném systému managementu jakosti podle
normy ISO 9001 se zkrátí doba implementace požadavků normy ISO 22716
i doba a náklady na certifikaci

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
 B
 ureau Veritas Certification je oficiálně uznána u více než 35 národních
akreditačních úřadů v celém světě pro poskytování certifikačních služeb.
 B
 ureau Veritas Certification je vedoucí světovou certifikační společností
s více než 75 000 certifikovanými organizacemi po celém světě.
 P
 restižní postavení Bureau Veritas Certification je založeno na těsné
spolupráci, která se zcela zaměřuje na zvýšení Vašich obchodních
úspěchů.
 B
 ureau Veritas Certification celosvětově disponuje více než 2 000
kvalifikovanými auditory s hlubokými znalostmi a zkušenostmi z různých
organizací; čeští auditoři Bureau Veritas Certification jsou součástí tohoto
týmu a podílejí se na řadě mezinárodních projektů po celém světě.
 B
 ureau Veritas Certification se podílela na tvorbě českého znění normy
ISO 22716
 A
 udit GMP podle ISO 22716 je registrovaný u Bureau Veritas Certification
(do dalšího vyhlášení akreditačních pravidel Českého institutu pro akreditaci)

ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ
CERTIFIKACE
Vyšší přidaná hodnota pro
vaše podnikání
Bureau Veritas Certification nabízí
možnost kombinovat certifikaci podle
ISO 22716 s dalšími všeobecně
uznávanými normami, jako např.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
SA 8000.
Certifikace integrovaných systémů
přináší značné ekonomické výhody,
umožňuje vhodně propojit společné
prvky jednotlivých systémů a poskytne
jednoznačnou odpověď Vašim
obchodním partnerům a zákazníkům
na otázky závazků vaší organizace
ve všech oblastech řízení

Certifikační audit

NÁŠ POSTUP

R e ce

Hlavními kroky při certifikacích podle ISO 22716 jsou:
Přezkoumání smlouvy
ON*

Podpis smlouvy nebo potvrzení objednávky

Certifikační audit (hlavní audit, povinný):
ověření úrovně implomentace všech požadavků
standardu ISO 22716
Vystavení certifikátu
Dozorové audity v průběhu platnosti certifikátu

Uzavření
kontraktu

Předcertifikační audit (nepovinný): základní analýza
a diagnostika přípravy systému k certifikaci oproti
požadavkům normy

rtifikační audit

alé zlepšován
í
Trv

Vystavení
certifikátu
ON*

ISO 22716
• Závazek vedení, politika
a cíle
• Plánování
• Legislativní požadavky
• Identifikace, hodnocení
a řízení rizik
• Realizace a řízení provozu
• Monitorování a měření
• Přezkoumání

Výstupem certifikačního auditu je zpráva, kterou Bureau
Veritas Certification považuje za jeden z hlavních
faktorů poskytování přidané hodnoty pro zákazníka.
Tato zpráva poskytuje vrcholovému vedení organizace
potřebné informace k trvalému zlepšování výkonnosti
zavedeného systému managementu.

Předaudit
(nepovinný)

Recertifikační audit po 3 letech

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Proč by se měla naše organizace certifikovat
podle ISO 22716
Implementace požadavků normy ISO 22716 do organizace dává jasný signál
Vašim odběratelům a spotřebitelům, že jste neustále připraveni a schopni
zvyšovat kvalitu Vašich produktů, v tomto případě uplatňováním mezinárodní
normy správné výrobní praxe. Umožní to Vaší organizaci zlepšit systém kvality
výroby, odlišit se od konkurence a zvýšit svou šanci na úspěch v konkurenčním
prostředí kosmetického průmyslu.
Naši auditoři a specialisté prověří Váš systém managementu
podle ISO 22716 a poskytnou Vám cenné informace pro jeho zlepšování.
Je obtížné ISO 22716 integrovat s normou ISO 9001?
Nikoliv, norma ISO 22716 je kompatibilní s normou ISO 9001 a rozšiřuje ji
prostřednictvím systému správné výrobní praxe do specifické
oblasti výroby kosmetických přípravků.
Vybrané reference v ČR
Kosmetika Capri, Astrid Cosmetics, Bochemie, Pliva - Lachema, Nestlé,
Opavia - LU, AGC Flat Glass Czech, Mondi Packaging

KONTAKT

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 200, fax: +420 21 00 88 291
e-mail: certification@bureauveritas.cz
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NAŠI ZÁKAZNÍCI
Pacific Direct
Významný dodavatel kosmetických
přípravků do luxusních hotelů, člen
nadnárodní skupiny Pacific Direct
Group, se rozhodl příjmout nabídku
společnosti Bureau Veritas Certification
k certifikaci systému GMP podle ISO
22716 a zvolil si ji za svého partnera.

Dermacol
Původní česká kosmetická značka,
stávají klient společnosti Bureau Veritas
Certification, využila zavedeného
systému managementu kvality podle
ISO 9001 a rozhodla se ho rozšířit
o systém GMP v kosmetickém průmyslu.
Vzhledem ke svým dosavadním
zkušenostem znovu zvolila jako
certifikační společnost Bureau Veritas
Certification.

VÍCE INFORMACÍ O NÁS NALEZNETE NA:
WWW.CERTIFICATION.BUREAUVERITAS.CZ
Organizace – Klíčové ukazatele – Akreditace
Kontakty – Služby – Zaměstnání

