Data auditu:
Następna ocena w okresie:
Lub:
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu:
Data ostatniego niezapowiedzianego
auditu:

4 listopad 2021
2 października 2022-11 grudnia 2022
(ogłoszona ocena)
7 sierpnia 2022-11 grudnia 2022
(niezapowiedziana ocena)
10413571

Data wydania certyfikatu:
Data ważności:

14 grudzień 2021
21 styczeń 2023

N/A

Certyfikat Zatwierdzenia
Niniejszym jednostka certyfikująca:

LRQA France SAS
będąc akredytowaną jednostką certyfikującą do certyfikacji IFS, oraz posiadając stosowną umowę z właścicielami
Standardu IFS, potwierdza że

INTERJAREK Sp. z o.o.
Jedlec 132, 63-322 Goluchow, Polska
GLN: 5901601000008
COID: 38658
Spełnia wymagania przedstawione w:

IFS Food Version 7, October 2020 oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych
na poziomie Wyższym
z wynikiem 97.63%
Numer Zatwierdzenia: 0052793
dla zakresu audytu:
Produkcja i pakowanie suszonych ziół, przypraw i mieszanek przyprawowych, sterylizowanych
metoda parową ziół i przypraw oraz spożywczych wyrobów ekstrudowanych pakowanych w
opakowania papierowo foliowe.
Zakres produktów: 6. Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, przekąsk,
10 - Produkty suche, inne składniki i suplementy
Zakres technologii: B, F

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: LRQA France SAS

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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