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Ansökan/Kontrakt om PEFC logolicens.
Härmed ansökes om att licens utfärdas för nedan angiven sökande med rätt att använda PEFC logotyp enligt
av PEFC utfärdade anvisningar.

Tilldelat logolicens nummer
PEFC/05-…………..………
(Ifylles av Svenska PEFC ek för)

Licensen är giltig tills vidare under förutsättning att licensinnehavaren innehar ett giltigt PEFC certifikat/bevis som svarar mot
den tilldelade licensen.
Uppgifter om sökanden

Företag / organisation:
Certifieringsorganisation:
Certifikats nr:
Paraplyorganisation:

(Vid gruppcertifiering)

Bevis nr:

(Vid gruppcertifiering)

Typ av organisation
Ringa in numret för den huvudkategori sökanden tillhör.
I grupp 22 ingår paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering och gruppcertifierade skogsägare och entreprenörer.
22 Skogsbruksorganisation, gruppcertifiering

36 Byggnadsföretag

23 Skogsbruksorganisation, direktcertifiering

37 Handelsföretag/Återförsäljare

31 Rundvirkeshandel

38 Övriga med spårbarhetscertifikat

32 Sågverk

41 Utbildare

33 Massa och pappersindustri

42 Intresseorganisationer, naturvård

34 Annan primär industri, bioenergi

43 Intresseorganisationer, sociala

35 Virkesförädling

44 Övriga icke kommersiella organisationer

Bilagor
Ytterligare data lämnas enligt bilaga på följande sida till denna ansökan.
Kopia av utfärdat certifikat samt certifieringsorganisationens beslut om certifiering bilägges som
bilaga 2 till ansökan.
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Kontraktsvillkor.
Sökanden förbinder sig att följa nuvarande och framtida av PEFC utfärdade anvisningarna för användning av PEFC Logotyp enligt
dokumenten. PEFC Logo Use Rules, Annex 5 till PEFC Council Technical Document, Anvisningar för PEFC logoanvändning,
Sverige och PEFC Council Logo Reproduction Toolkit.
Svenska PEFC ek för (www.pefc.se) utfärdar till sökanden i enlighet med gällande överenskommelse med Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (www.pefc.org) en underlicens till den svenska logolicensen. Tilldelat logolicensnummer
anges ovan efter behandling av ansökan.

Copyright
PEFC’s logotyp är ett registrerat varumärke med copyright som ägs av PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes) Council.
Svenska PEFC eller PEFC Council har rätt att dra tillbaka licensen med omedelbar verkan om det finns anledning tro att sökanden
inte följer uppställda villkor för logokontraktet. För båda parter gäller i övrigt en överenskommen uppsägningstid på 3 månader.
Eventuell uppsägning skall ske med rekommenderat brev.
Utfärdad logolicens gäller tills vidare så länge som utfärdat certifikat/bevis upprätthålles. Upphör certifikatet/beviset att gälla upphör
vid samma tidpunkt logolicensens giltighet. Meddelande om detta skall omgående lämnas till Svenska PEFC ek. för.

Felaktig användning av logotyp
Felaktig användning av detta varumärke är inte tillåten och kan leda till böter eller åtal. Vid felaktig användning av PEFC’s logotyp
kan sökanden av styrelsen för Svenska PEFC ek. för. åläggas betala böter till föreningen till ett belopp som kan uppgå till 1/5 av
marknadsvärdet för de produkter för vilka logon felaktigt utnyttjats. Om licensinnehavaren kan visa att den felaktiga användningen
var oavsiktlig är bötesbeloppet begränsat till 10000 Euro.
Licensinnehavaren förbinder sig att avtala med anlitad certifieringsorganisation att revision av logotillämpningen skall ske vid uppföljande revisioner samt att certifieringsorganisationen har rätt att anmäla till Svenska PEFC ek för då felaktigt utnyttjande kan
konstateras.
Licensinnehavaren accepterar också eventuell kontroll av logotillämpningen utförd av Svenska PEFC ek för.

Registrering
Sökanden ger Svenska PEFC ek för rätt att infoga uppgifter om sökanden enligt denna ansökan i PEFC dataregister över Logolicenser som att göra uppgifterna tillgängliga på Internet.

Logolicensavgift
Icke medlemmar betalar till Svenska PEFC ek för från och med det datum då licensen utfärdats en licensavgift enligt av styrelsen för
Svenska PEFC fastställd taxa.
---------------Denna ansökan insändes till Svenska PEFC ek för i ett undertecknat exemplar. Efter Svenska PEFC:s prövning av ansökan och
beslut om logolicens återsändes en underskriven kopia till sökanden på vilken tilldelat logolicensnummer har angivits. Ansökan/kontrakt skall vara undertecknad av behöriga firmatecknare.

Sökandens underskrift

Underskrift Svenska PEFC ek för

Ort/datum ……………………………

…………………………………..

………………………………………..
Namn

……………………………………
Namn

………………………………………..
Namnförtydligande

……………………………………
Namnförtydligande
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Bilaga för uppgifter till PEFC Logolicensregister.
Lämnas som bilaga till ansökan/kontrakt om logolicens.
Uppgifter lämnade. Datum

…………………………..…………….

Uppgifter lämnade av

…………………………………………
Organisationens uppgifter

F3_G_ORG_NAME

Organisationens namn

F3_CERT_NO

Certifikatsnummer Certifieraren

F3_G_ORG_NO

Företagets organisationsnummer

F3_CP_FIRST

Förnamn för kontaktperson

F3_CP_LAST

Efternamn

F3_CP_ADDR

Gatuadress eller Box nummer

F3_CP_CITY

Stad

F3_CP_ZIP

Postnummer

F3_CP_PHONE

Telefon

F3_CP_FAX

Fax

F3_CP_EMAIL

E-postadress

F3-CB-URL

WWW-adress till hemsida

F3_CERT_EXP

Certifikatet giltigt till datum

CC-WOOD-ANN-V

Volym råvara m3f för företag med
spårbarhetscertifikat

F3_CB_ORG

Certifierarens namn

F3_CB_ADDR

Gatuadress eller Box nummer

F3_CB_CITY

Stad

F3_CB_ZIP

Postnummer

F3_CB_COUNTRY

Land

F3_CB_PHONE

Telefon nummer

F3_CB_FAX

Fax nummer

F3_CB_EMAIL

E-postadress

F3_CB_URL

WWW-adress till hemsida
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