Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że

PHU JAGR Sp. z o.o.
ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, Polska
był auditowany przez Lloyd's Register Quality Assurance na zgodność z następującym standardem:
BRC GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY ISSUE 7: JANUARY 2015
Zapowiedziany Audit
i uzyskał poziom certyfikacji AA dotyczy Kategorii Produktu 07, 15, 18

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Data Auditu: 3 sierpień 2018
Data wydania certyfikatu: 10 wrzesień 2018
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10128835
Data ponownego auditu, od: 27 lipiec 2019
do: 24 sierpień 2019
Data ważności: 5 październik 2019

BRC Site Code: 9780617
BRC Numer Auditora: 108061 / 108105

Numer Zatwierdzenia: 0053004
Zakres zatwierdzenia:
Produkcja i pakowanie masła, tłuszczy do smarowania, miksu tłuszczowego, margaryny, miksu
tłuszczowego do smarowania, smalcu i smalcu z dodatkami w opakowania plastikowe, laminat i
pergamin.
Produkcja i pakowanie mlecznych napoi fermentowanych, śmietany i ukwaszonych emulsji
tłuszczowych, sera twarogowego niedojrzewającego w opakowania plastikowe.
Produkcja i napełnianie tłuszczy roślinnych i mieszanin tłuszczowych w plastikowe, metalowe wiadra,
pergamin.
Napełnianie olejów roślinnych w butelki PET i paletopojemniki.
Pakowanie dżemu, powideł śliwkowych i miodu w opakowania plastikowe.

If you would like to feed back comments on BRC Global Standards scheme or the audit process directly to us, please email enquiries@brcglobalstandards.com or call the TELL BRC hotline
+44(0)2077175959.

Visit the BRC Directory www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity.
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to
in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's Register 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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