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УМОВИ АКЦІЇ 
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

 

1. Ці умови акції (далі – Умови) визначають умови та правила акції під назвою «Електронний 

підпис для громадян України» (далі – Акція). 

2. Організатором Акції є система захисту інформації Enigma, СОВ, що міститься за адресою у 

Варшаві – ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa і внесена до реєстру підприємців Національного 

судового реєстру, який ведеться Районним судом Варшави, ХІІІ економічний відділ реєстру 

під номером: KRS 0000160395, NIP: 5261029614, REGON: 011149535, розмір статутного 

капіталу – 28 718 500 зл. (далі – Організатор). 

3. Акція полягає у наданні знижки у розмірі 50% на покупку послуг, окреслених у п. 6. 

Знижка становить 50% від звичайної ціни. Код знижки, що дає право на участь в Акції, 

доступний на сайті Організатора за адресою www.cencert.pl і в пунктах обслуговування 

клієнтів, список яких доступний на відповідній інтернет-сторінці. 

4. Акція проходить від 01.03.2022 по 30.06.2022. Організатор залишає за собою право 

продовжити або скоротити термін дії Акції. 

5. Умови використання Акції: умовою користування Акцією є наявність українського 

громадянства і підтвердження цього факту паспортом, виданим владою України. 

6. Послуги, які охоплює Акція: всі види кваліфікаційного (сертифікаційного) електронного 

підпису в цій пропозиції CenCert, тобто Кваліфікаційний електронний підпис на карті, 

Кваліфікаційний електронний підпис у хмарі – rSign (далі – Послуги довіри). 

7. Використання Акції відбувається шляхом введення коду знижки в місці, призначеному для 

цього при здійсненні покупки в інтернет-магазині Організатора за адресою www.cencert.pl.  

8. Для активізації сервісу необхідний доступ до поштової скриньки. 

9. Організатор залишає за собою право перевірки даних особи, зацікавленою Акцією, перед 

наданням Послуги довіри, яка включена в Акцію. Перевірка буде проводитися у ході заходів, 

пов’язаних з видачею Послуги довіри уповноваженим інспектором до справ реєстрації і буде 

полягати на перевірці документу посвідчення особи, що дає право на участь в акції. 

10. У випадку, якщо перевірка, про яку йдеться у п.9, пройде негативно (тобто, виявиться, 

що особа, що хоче скористатися з Акції, не має на неї право), Організатор не надасть Послуги 

довіри і буде зобов’язаний повернути ціну продажу. З метою повернення ціни продажу 

особа, яка її купила в порушення цих Умов, повинна відправити повідомлення на адресу 

організатора, вказану в п.14, що містить номер рахунку-фактури і номер банківського 

рахунку для повернення коштів. У відповідь Організатор відправляє коригований рахунок.  

Така особа підтверджує факт отримання рахунку, надіславши електронного листа з таким 

підтвердженням. Організатор здійснює повернення коштів протягом 7 днів після 
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підтвердження отримання коригованого рахунку-фактури на банківський рахунок, 

зазначений відповідно до положень цього пункту. 

11. Акція не поєднується з іншими акціями, особливо з іншими кодами знижок. 

12. Знижка не може бути обмінена на грошовий або матеріальний еквівалент. 

13. Організатор не несе відповідальності за неправильне використання Акції. 

14. Будь-які скарги, що стосуються Акції, можуть бути подані Організатору в електронному 

вигляді за адресою biuro@cencert.pl. З метою прискорення розгляду скарги прохання надати 

опис причин, що виправдовують скаргу. Скарги будуть розглянуті протягом 14 днів з дня їх 

отримання Організатором. Процедура подання скарги, прийнята Організатором, жодним 

чином не порушує права учасника Акції, що зазначені в загальноприйнятому законодавстві.  

15. Участь в Акції означає прийняття положень Умов. 

16. Організатор залишає за собою право змінити умови з поважної причини, яка розуміється 

як: 

а) зміна законодавства, що регулює правила та організацію проведення Акції, що впливає 

на взаємні права та обов’язки Організатора та учасників Акції, 

б) зміна законодавства, що регулює правила та організацію продажу послуг, які надаються 

завдяки акції, 

в) зміна терміну дії Акції, 

г) зміна способу проведення Акції, що зумовлена технічними або організаційними 

міркуваннями. 

Зміна правил не впливає на закупівлю послуг, які передбачені Акцією, перед впровадженням 

зазначених змін. 

17. Умови акції доступні на інтернет-сторінці https://www/cencert.pl/podpis-elektroniczny-dla-

obywateli-ukrainy/, а також в пунктах обслуговування клієнтів. Список пунктів доступний на 

вкладці «Де отримати підпис» за адресою https://www.cencert.pl/punkty-rejestracji/.  

18. Адміністратором персональних даних учасників акції є Організатор. Персональні дані 

учасників Акції, що пов’язані з реалізацією Послуг довіри, будуть збиратися і оброблятися 

на підставі норм права, зокрема, Постанові Європейського парламенту і Ради ЄС від 27 квітня 

2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та у справі 

вільного переміщення таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE і, крім цього, 

на законі від 10 травня 2018 р. про захист персональних даних. Інформація про 

адміністратора даних міститься у Політиці конфіденційності, що доступна за адресою 

https://www.cencert.pl/polityka-prywatności . 

19. Будь-які справи, не регульовані Умовами, будуть розглядатися відповідно до основних 

положень польського права.  
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