Certificate PL21/00000010
The management system of

GET IT Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, PL

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO/IEC 27001:2013
For the following activities
Translation and interpreting services (including conference interpreting).
According to Statement of Applicability edition 3, dated on 23.08.2021.

This certificate is valid from 18 October 2021 until 17 October 2024 and remains valid subject to satisfactory
surveillance audits.
Issue 2. Certified since 04 August 2021.
Organization certified since 18 October 2018 and first certified by SGS on 04 August 2021.
Authorised by

SGS United Kingdom Ltd.
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0 )151 350-6666 - www.sgs.com

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services
accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability,
indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be
verified athttp://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders
may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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To jest tłumaczenie certyfikatu PL21/00000010
System zarządzania

GET IT Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, PL

został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania

ISO/IEC 27001:2013
Zakres rejestracji
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i konferencyjnych.
Zgodnie z Deklaracji Stosowania wyd. 3, z dn. 23.08.2021.

Certyfikat jest ważny od 18 października 2021 do 17 października 2024 oraz pozostaje ważny pod
warunkiem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.
Wydanie 2. Certyfikowany od 04 sierpnia 2021.
Organizacja certyfikowana od 18 października 2018 a pierwszy certyfikat SGS został wydany 04 sierpnia
2021.
Autoryzacja

SGS United Kingdom Ltd.
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0 )151 350-6666 - www.sgs.com

Niniejszy dokument został wydany przez Firmę zgodnie z jej Ogólnymi Warunkami Certyfikacji
dostępnymi na www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia
odpowiedzialności, kwestie dotyczące odszkodowania oraz jurysdykcji, w nich określone. Autentyczność
niniejszego dokumentu można zweryfikować na https://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie, podrabianie treści lub
formy niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a sprawcy będą ścigani w najszerszym zakresie
prawa.
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