
PODPIS ELEKTRONICZNY I INNE USŁUGI ZAUFANIA
ZOSTAŃ AUTORYZOWANYM PARTNEREM CENCERT

PODPIS ELEKTRONICZNY to narzędzie nowoczesnego 
biznesu.

Ma formalną i pełną moc prawną jak podpis własnoręczny. 
Jego podstawą prawną jest eIDAS (Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014) oraz ustawa 
o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Już teraz 
e-podpis jest obligatoryjnym narzędziem w obrocie doku-
mentacji między wieloma sektorami i  instytucjami, w tym 
ZUS, KRS, US. Wykorzystuje go sektor aptek do obowiąz-
kowego przekazywania danych o obrocie produktów lecz-
niczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przy 
użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować 
dane w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, przesyłać 
dane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, 
a także kontaktować się z urzędami administracji publicz-
nej. Rynek odbiorców kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego stale rośnie.

CenCert to marka firmy Enigma Systemy Ochrony Infor-
macji, która od ponad 25 lat dba o ciągłość i niezawodność 
działania systemów informatycznych o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeństwa państwa i polskiej gospodarki.

Kwalifikowane Centrum Kluczy CenCert posiada wybitnych 
i doświadczonych specjalistów w  zakresie kryptografii. 
Stworzyli  produkty z zakresu usług zaufania spełniające 
najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa.

MAMY TECHNOLOGICZNĄ PRZEWAGĘ! 

TWOJE KORZYŚCI

 ; zwiększone przychody firmy poprzez sprzedaż nowego 
produktu

 ; dostęp do dużego rynku zbytu na wyspecjalizowany produkt 
wymagany przez przepisy gospodarcze

 ; baza odbiorców budowana samodzielnie oraz udostępniana 
przez CenCert

 ; zwiększenie liczby klientów i możliwość prezentacji im swojej 
dotychczasowej oferty biznesowej

 ; nowe usługi zaufania (pieczęć elektroniczna, podpis 
niekwalifikowany, znaczniki czasu)

 ; wsparcie Partnera przez centralę CenCert poprzez 
udostępnienie danych na www.cencert.pl

 ; organizacja działań marketingowych wspierających 
sprzedaż Partnera

 ; promocyjna cena zakupu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego dla każdego wyszkolonego inspektora 

 ; brak kosztów administracyjnych (licencji, zezwoleń, 
koncesji itp.)

DOŁĄCZ DO NAS

•	 Uzupełnij formularz na www.cencert.pl i wyślij zgłoszenie.
•	 Nasz konsultant skontaktuje się, aby przedstawić szczegóły Programu Partnerskiego. 
•	 Już teraz zacznij więcej zarabiać! Sprawdź naszą ofertę.

https://www.cencert.pl/
partner%40cencert.pl%0D

