ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Yritykset, yrittäjät sekä yrittäjien ja työntekijöiden järjestöt
PEFC/02-21-18

ILMOITUS PEFC-SERTIFIOINTIIN OSALLISTUMISESTA
Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti osoitteessa https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen.
Tällä lomakkeella yritykset ja muut organisaatiot voivat ilmoittautua PEFC-sertifiointiin. Ilmoitus koskee
yrityksen tarjoamia palveluita. Osallistuminen maksaa 100 euroa (+ALV 24 %). Maksu kattaa
osallistumisen vuodeksi 2020 edellyttäen, että ilmoittautuja toimii PEFC-vaatimusten mukaisesti.
Ilmoittautuminen on valtakunnallinen, eli se koskee koko Suomea.

Ilmoittautuva yritys/yrittäjä (täytettävä joko y-tunnus tai muu tunnus)
☐ on Suomeen rekisteröitynyt yritys/yrittäjä
Y-tunnus
☐ TAI on virolainen yritys/yrittäjä, joka ei ole rekisteröitynyt Suomeen **
Muu tunnus **

Ilmoittautuvan yrityksen/yrittäjän
*Nimi
*Lähiosoite
*Postinumero
*Postitoimipaikka
Erillinen
laskutusosoite
*Yhteyshenkilö
*Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
* Pakollinen tieto
** Virolaiset yritykset yksilöidään Viron julkishallinnon (Centre of Registers and Information Systems) tunnuksella
(http://www.rik.ee/en/e-business-register). Muiden kuin suomalaisten ja virolaisten yrittäjien ilmoittautumista
koskien pyydetään ottamaan yhteys PEFC Suomen toimistoon (www.pefc.fi).
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*Yritys/yrittäjä ilmoittautuu PEFC-sertifiointiin (tarvittaessa merkitään useampi kuin yksi kohta)
☐ puunostajana ja/tai puun korjaajana
☐ metsätalouden muiden palveluiden tarjoajana
☐ yrittäjiä tai työntekijöitä edustavana tahona (esim. järjestöt)
☐ muu mikä? __________________________________________________
Alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa noudatettavat standardit ovat (vuoden 2014
standardiversiot ja niitä mahdollisesti seuraavat päivitysversiot):
- PEFC FI 1001:2014 ”PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat”
- PEFC FI 1002:2014 ”PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit”
Lisäksi alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
alueellisia ohjesääntöjä.

Tällä ilmoituksella
•

ilmoittaudumme mukaan PEFC-sertifiointiin

•

valtuutamme sertifiointia hakevan Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen tekemään
sertifiointitoimintaan liittyviä sopimuksia sertifiointielimen kanssa ja edustamaan meitä
sertifioitavaa aluetta koskevissa asioissa alueellisen metsäsertifioinnin toimikunnan
vahvistamien sääntöjen puitteissa

•

valtuutamme hakijan kanssa sopimuksen tehneen sertifiointielimen ja sen auditoijat
tekemään metsäsertifioinnin kriteerien toteutumiseen liittyviä tarkastuksia meidän
toimintaamme koskien

•

sitoudumme noudattamaan ryhmäsertifioinnin toteutustapaa (PEFC FI 1001) ja sertifiointikriteereitä (PEFC FI 1002) ja hyväksymme kulloinkin voimassa olevan alueellisen
ohjesäännön menettelytavat metsäsertifioinnin vaatimusten ja toimikunnan ohjesäännön
vastaisissa tilanteissa.

*Päivämäärä
*Allekirjoitus
*Nimenselvennys
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Ilmoitus lähetetään Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:lle (postitse/sähköpostitse)
Nimi

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

Osoite

Sitratie 7, 00420 Helsinki

Sähköposti

kmy@kestavametsa.fi

Merkitty sertifiointiluetteloon (Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry täyttää)
Päivämäärä
Allekirjoitus
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