Instrukcja aktywacji certyfikatów do Krajowego Węzła
Tożsamości Elektronicznej
▪ Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości
▪ Certyfikat Certum ID Business
wersja 1.0
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1.

Opis produktu

Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości i Certyfikat Email ID Business to certyfikaty do realizacji usług zaufania
publicznego na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Tożsamości.
Funkcje oferowanych certyfikatów:

Specyfikacja

Wymagane rozszerzenie
Funkcje

2.

•

Krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;

•

Algorytm podpisu RSA-SHA256

•

Długość klucza prywatnego: 256 bit;

•

Zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);

•

Zabezpieczony funkcją skrótu SHA2;

Digital Signature
Podpisywanie żądań

Key Agreement
Deszyfracja asercji

Zakup certyfikatów

Aby zakupić certyfikaty wybierz:
Menu Górne→Produkty→Bezpieczeństwo danych→ Certyfikaty do Krajowego Węzła.

Następnie dodaj do koszyka kolejne produkty:
▪ Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości
▪ Certyfikat Certum E-mail ID Business (S/MIME)
Uwaga! Aby zachować ciągłość działania usług oba certyfikaty powinny zostać zakupione na ten sam okres
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ważności.
3.

Aktywacja certyfikatów.

Po złożonym zamówieniu na https://sklep.certum.pl aktywacja dostępna
Aktywacja certyfikatów (patrz rozdział 2.2). Kolejno aktywuj oba certyfikaty.

będzie

w

zakładce

3.1. Rozpoczęcie aktywacji certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości
Po złożonym zamówieniu rozpocznij aktywację certyfikatu z poziomu zakładki Aktywacja certyfikatów.
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W tym celu odszukaj z listy odpowiedni certyfikat, który chcesz aktywować a następnie kliknij ikonę Aktywuj.

Pojawi się okno Aktywacji usługi, w którym należy zaznaczyć opcję Generowanie pary kluczy, a następnie
przejdź Dalej.

3.1.1. Generowanie kluczy w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge.
Robiąc aktywację w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge pobierz i uruchom aplikację Certum CryptoAgent.
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Na dole przeglądarki pojawi się komunikat ostrzegawczy, przy którym kliknij ikonę Zachowaj a następnie uruchom
pobraną aplikację Certum.

Gdy pojawi się okno Certum CryptoAgent należy włączyć aplikację klikając Run.

Po krótkiej chwili aplikacja uruchomi się w tle, a przy procesie aktywacji pojawi się możliwość zapisania kluczy w
aplikacji Certum. Algorytm klucza i Długość klucza są ustawione domyślnie.
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Po kliknięciu ikony Generuj klucze otrzymasz komunikat, że klucze certyfikatu zostały wygenerowane

Po kliknięciu ikony Dalej, zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku aktywacji certyfikatu.
3.1.2. Wypełnienie formularza przy aktywacji
Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku certyfikacyjnego danymi, które zamieszczone zostaną w
certyfikacie. Pamiętaj, że pola z gwiazdką są obowiązkowe.
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W ostatnim kroku zweryfikuj czy dane są poprawne oraz wybierz sposób weryfikacji. Zaznacz wymagane
akceptacje oraz oświadczenia i kliknij Aktywuj.
Uwaga! Takie same dane należy podać w obu certyfikatach.

certum.pl
infolinia@certum.pl

Po zakończonej aktywacji otrzymasz maila z linkiem weryfikacyjnym, w którym należy potwierdzić dostęp do
wpisanego w formularzu adresu email.
3.1. Rozpoczęcie aktywacji certyfikatu ID Business
Po złożonym zamówieniu aktywację należy rozpocząć w zakładce Aktywacja certyfikatów.
Na liście odszukaj odpowiedni certyfikat, który chcesz aktywować a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

Pojawi się okno Aktywacji, w którym wybierz Generowanie pary kluczy, a następnie przejdź Dalej.
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3.1.1.

Generowanie kluczy w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge.

Robiąc aktywację w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge pobierz i uruchom aplikację Certum CryptoAgent.

Na dole przeglądarki pojawi się komunikat ostrzegawczy, przy którym kliknij ikonę Zachowaj a następnie
uruchom pobraną aplikację Certum.

Gdy pojawi się okno Certum CryptoAgent należy włączyć aplikację klikając na Run.
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Po krótkiej chwili aplikacja uruchomi się w tle, a przy procesie aktywacji pojawi się możliwość zapisania kluczy w
aplikacji Certum.
Aby poprawnie wygenerować klucze należy z wybrać:
▪
▪

algorytm klucza: ECC
długość klucza: 2048

UWAGA: Jedynie klucze wygenerowane przy użyciu algorytmu ECC umożliwią poprawny proces integracji z
Krajowym Węzłem.

Gdy kliknięciu Generuj klucze otrzymasz komunikat, że klucze certyfikatu zostały wygenerowane. Po przejściu
Dalej, zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku aktywacji certyfikatu.
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3.2.1.

Wypełnienie formularza przy aktywacji

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku certyfikacyjnego danymi, które zamieszczone zostaną w
certyfikacie. Pamiętaj, że pola z gwiazdką są obowiązkowe.

Uwaga: Takie same dane należy podać w obu certyfikatach
W ostatnim kroku zweryfikuj czy dane są poprawne. Zaznacz wymagane akceptacje oraz oświadczenia i kliknij
Aktywuj.
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Po zakończonej aktywacji otrzymasz maila z linkiem weryfikacyjnym, w którym należy potwierdzić dostęp do
wpisanego w formularzu adresu email.

4.

Weryfikacja tożsamości subskrybenta

Dla certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości oraz certyfikatu eMail ID Business wymagana jest weryfikacja adresu
e-mail. Na adres e-mail, podany we wniosku o uzyskanie certyfikatu zostanie wysłany link, który umożliwi
zakończenie procesu weryfikacji danych Subskrybenta. Wydanie certyfikatu Certyfikat ID – Krajowy Węzeł
Tożsamości wymaga dodatkowej weryfikacji tożsamości subskrybenta. Prosimy o dostarczenie w terminie do 7
dni kopii następujących dokumentów:
Dokumenty wymagane od osoby prywatnej:
•
kopia dokumentu na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej
za zakup certyfikatu (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy). Kopia powinna zawierać
aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem
właściciela dokumentu,
Dokumenty wymagane od osoby reprezentującej organizację:
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•
kopia dokumentu na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej
za zakup certyfikatu (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy). Kopia powinna być
kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony),
•
świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z
organizacją reprezentowaną w certyfikacie.
Ważności dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:
•
dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje
z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 6 miesięcy,
•
dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 6 miesięcy od
daty wydania,
•
dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.
Wszystkie zebrane dokumenty prosimy wysłać do CERTUM PCC na jeden z poniższych sposobów:
•
e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
•
faxem na numer fax: +48 (0) 91 4257 422
•
pocztą na adres:
CERTUM PCC
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Operatorem naszej Infolinii. Jesteśmy do Państwa
dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 - 17.00 pod nr telefonów:
•
801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*,
•
+48 91 4472 850 lub +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)
•
e-mail: infolinia@certum.pl
* stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora
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