Zamówienie - w niosek o wystawienie certyfikatu do PIECZĘCI kwalifikowanej
Proszę o wystawienie certyfikatu kwalifikowanego, zawierającego następujące dane:

Identyfikator Subskrybenta
(organizacji):

Okres ważności certyfikatu:

Certyfikat będzie ważny od:

(jeśli nie wypełniono - od daty wystawienia)

Adres e-mail do kontaktów: (nie jest zapisywany w certyfikacie):
Dane osoby upoważnionej do odebrania karty z pieczęcią elektroniczną:
Imię i nazwisko:

Numer dokumentu tożsamości:

Warunki realizacji usługi, potwierdzenia i zgody Subskrybenta
Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującą wersją Polityki dla kwalifikowanych usług zaufania, dostępnej na stronie
www.cencert.pl. W szczególności rozdział 9.8 Polityki zawiera ograniczenia odpowiedzialności CenCert. Potwierdzam, że
poinformowano mnie o postanowieniach zawartych w polityce, a w szczególności o ograniczeniach odpowiedzialności
CenCert.
Odpłatność za certyfikat i towarzyszące elementy sprzętowe (karta, czytnik) zgodna jest z aktualnym cennikiem CenCert. Enigma
udziela gwarancji na elementy sprzętowe (karta, czytnik) - 2 lata od daty sprzedaży, przy czym gwarancja na nową kartę obowiązuje nie
krócej niż do końca ważności zainstalowanego na niej certyfikatu kwalifikowanego.
W przypadku zamówienia usług dodatkowych (dojazd, asysta, szkolenie itp.) - obowiązuje odpłatność na zasadach ustalonych pomiędzy
Subskrybentem, a partnerem CenCert realizującym usługę.
Administratorem danych osobowych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi
zaufania polegającej na wystawieniu kwalifikowanego certyfikatu, na podst. art. 6.1.b, art. 6.1.c oraz art. 6.1.f. rodo. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności na stronie www.cencert.pl.

……….…………………………………………………………..….........................
Data, podpis (czytelnie imię i nazwisko lub pieczęć imienna)
osoby reprezentującej Subskrybenta (organizację)

……….………………………………………………………...........................
Data, podpis (czytelnie imię i nazwisko lub pieczęć imienna)
osoby reprezentującej Subskrybenta (organizację)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o weryfikacji danych osobowych
Pełniąc obowiązki Inspektora ds. rejestracji CenCert, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 42.1 ustawy o usługach
zaufania, oświadczam że:
1) zweryfikowałem uprawnienie osób podpisanych powyżej do reprezentacji Subskrybenta (organizacji),
2) zweryfikowałem tożsamość osoby odbierającej kartę z pieczęcią elektroniczną (i podpisującej Protokół odbioru), na podstawie
okazanego mi dokumentu tożsamości o nr podanym powyżej, ważnego do ....................................

……….……………………………………………...................................
Data, podpis (czytelnie imię i nazwisko) Inspektora ds. rejestracji
Centralny Punkt Rejestracji CenCert, tel./fax 22 720 79 55, www.cencert.pl, biuro@cencert.pl
Siedziba firmy: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, faks 22 570 57 15, www.enigma.com.pl
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