CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji

Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia; Korespondencja: ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, Infolinia 0-801 540340
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000421310, NIP: 5170359458, Kapitał zakładowy: 120 002 940 PLN (wpłacony w całości)

Pełnomocnictwo
1. Dane podmiotu udzielającego pełnomocnictwa:
Nazwa podmiotu

Numer REGON

Typ i Nr podstawy prawnej funkcjonowania

Numer NIP

Dane organu rejestrowego

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

Siedziba (adres)

2. Dane osoby fizycznej, której udzielane jest pełnomocnictwo:
Imię i nazwisko

Numer PESEL

Dokument potwierdzający tożsamość

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zajmowane stanowisko

…………………………………………………………………………………………. udziela pełnomocnictwa wyżej wymienionej osobie do podpisania umowy z
Asseco Data Systems S.A., (zwanej "Umową z Subskrybentem") na świadczenie usług certyfikacyjnych, w tym na wydanie certyfikatu
kwalifikowanego, którego użytkownikiem będzie upełnomocniona osoba, która będzie mogła składać podpisy elektroniczne w imieniu
udzielającego pełnomocnictwa podmiotu.
Ponadto udzielający pełnomocnictwa w imieniu reprezentowanego podmiotu oświadcza, że:
1. wyraża zgodę na pokrycie kosztów wydania kwalifikowanego certyfikatu i zakupu zestawu do składania bezpiecznego podpisu dla
Subskrybenta określonego w udzielanym pełnomocnictwie,
2. wyraża zgodę na przechowywanie danych użytych w procesie rejestracji, odwołania, dotyczących tożsamości i specyficznych atrybutów
umieszczonych w certyfikatach i na przekazanie tych informacji stronom trzecim pod tymi samymi warunkami, jak w przypadku
zakończenia działalności podmiotu świadczącego usługi zaufania,
3. oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług określonymi w Regulaminie Kwalifikowanych Usług Zaufania oraz
Polityce Certyfikacji i Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego CERTUM PCC umieszczonym w repozytorium na stronie internetowej
www.certum.pl (zgodnie z pkt. 6.2 normy ETSI EN 319 401),
4. niniejsze oświadczenia stanowią drugą uzupełniającą część umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych zawartą przez Subskrybenta do
działania w imieniu podmiotu i spełnia przesłanki określone w pkt. 6.3.4 normy ETSI EN 319 411-1,
5. przedmiot umowy jest zamówieniem, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy z uwagi na fakt, iż jej wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości 30000 euro.

Pieczęć lub oznaczenie podmiotu
udzielającego pełnomocnictwa

Data i miejsce wystawienia pełnomocnictwa

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpis wraz z pieczątką imienną (zgodnie
z KRS lub innym dokumentem określającym
zasady reprezentacji) do reprezentowania
podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
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