CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji

Asseco Data Systems S.A., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 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)

Umowa z Subskrybentem

nr 000000/CCK/0000
o świadczenie usług certyfikacyjnych
zawarta w ........................................
dnia .........-.........-................

Umowa zawarta pomiędzy Stronami:
Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-387, przy ul. Żwirki i Wigury 15; Korespondencja: ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, wpisaną do
rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000421310 oraz do rejestru
kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, NIP: 5170359458, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 120 002 940 PLN,
reprezentowaną zgodnie z zasadami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym albo przez upoważnionego pełnomocnika:
1.
2.
zwaną dalej "Asseco Data Systems", a:
----Imię i nazwisko

----Data i miejsce urodzenia

----Numer PESEL

----Seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu wydającego

----Adres do korespondencji (nazwa, ulica i nr domu oraz lokalu, kod i miejscowość)

zwaną dalej "Subskrybentem", o następującej treści:

§1-DEFINICJE
1. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji (zwane dalej CERTUM PCC) - jednostka usługowa Asseco Data Systems, świadcząca
niekwalifikowane i kwalifikowane usługi certyfikacyjne. Kwalifikowane usługi certyfikacyjne świadczy w zakresie wydawania kwalifikowanych
certyfikatów klucza publicznego oraz znakowania czasem zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 257, str. 73) oraz z Ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania i identyfikacji
elektronicznej (Dz.U z 2016r. poz. 1579).
2. Polityka Certyfikacji - dokument określający ogólne zasady stosowane przez CERTUM PCC podczas procesu certyfikacji kluczy publicznych,
definiujący uczestników tego procesu, ich obowiązki i odpowiedzialność, typy certyfikatów, procedury weryfikacji tożsamości używane przy
ich wydawaniu oraz obszary zastosowań, opublikowany w serwisie internetowym dostępnym pod adresem http://www.certum.pl.
3. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego - dokument opisujący szczegółowo proces certyfikacji klucza publicznego, uczestników tego procesu,
oraz określający obszary zastosowań uzyskanych w jego wyniku certyfikatów, opublikowany w serwisie internetowym dostępnym pod adresem
http://www.certum.pl.
4. Subskrybent - osoba fizyczna, odbiorca usług certyfikacyjnych, do której przypisany jest certyfikat klucza publicznego.
5. Certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do
osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

§2-PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wydanie kwalifikowanego certyfikatu oraz świadczenie usług certyfikacyjnych z nim związanych.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia do czasu ustania ważności certyfikatu wydanego na jej podstawie.
3. Unieważnienie certyfikatu jest równoznaczne z utratą ważności certyfikatu i skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy.

§3-ZOBOWIĄZANIA ASSECO DATA SYSTEMS
W ramach niniejszej umowy Asseco Data Systems zobowiązuje się do:
1. wydania certyfikatu zgodnie z danymi określonymi we wniosku o wydanie kwalifikowanego certyfikatu stanowiącym integralną część umowy
(załącznik nr 1) w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Subskrybenta do Asseco Data Systems kompletu wymaganych
poprawnych dokumentów, tj.: niniejszej umowy i załącznika nr 1 oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za datę podpisania umowy
uznaje się dzień jej wpłynięcia do Certum - PCC, ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, o ile nie została podpisana obustronnie przed jej wpływem
do Certum - PCC;
2. świadczenia na rzecz Subskrybenta usług certyfikacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Certyfikacji oraz Kodeksie
Postępowania Certyfikacyjnego, a w szczególności do:
- unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego unieważnienie lub zawieszenie,
określonych w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego,
- opublikowania unieważnionego bądź zawieszonego certyfikatu na liście certyfikatów odwołanych (CRL) w okresie nie dłuższym niż 1 godzina
od momentu przyjęcia takiego żądania dla kwalifikowanego certyfikatu,
- zagwarantowania 24-godzinnej obsługi w zakresie unieważniania certyfikatu na każde złożone przez Subskrybenta żądanie;
3. powiadamiania drogą elektroniczną o konieczności odnowienia certyfikatu kwalifikowanego na co najmniej 14 dni przed upływem jego
ważności.

§4-ZASTRZEŻENIA UMOWNE
Asseco Data Systems zastrzega, iż:
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1. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu niniejszego certyfikatu, jeśli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków Asseco Data Systems jest następstwem okoliczności, za które podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie ponosi
odpowiedzialności i którym nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności;
2. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Subskrybenta i osób trzecich, a w szczególności:
- składanie bezpiecznych podpisów elektronicznych w środowisku nie spełniającym wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym eIDAS oraz Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz.1579),
- wadliwą instalację i użytkowanie certyfikatów oraz straty wynikłe z jakości sprzętu stosowanego przez Subskrybenta i osoby trzecie,
- straty wynikłe z niewłaściwego stosowania i braku odpowiedniego zabezpieczania przez Subskrybenta i osoby trzecie kluczy lub wydanych
certyfikatów.
3. nie ponosi odpowiedzialności również za straty poniesione na skutek działania siły wyższej;
4. nie będzie dokonywać wpisów w „dodatkowych polach” certyfikatu, zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,
obowiązujące zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
5. niniejszego certyfikatu wolno używać tylko i wyłącznie w zakresie czynności prawnych objętych umocowaniem.
6. rozwiązanie umowy spowodowane unieważnieniem certyfikatu nie powoduje zwrotu kosztów poniesionych przez subskrybenta wynikających
z przedmiotu umowy.

§5-ZOBOWIĄZANIA SUBSKRYBENTA
Subskrybent zobowiązuje się do:
1. przechowywania danych służących do składania podpisu elektronicznego w taki sposób, aby zapewnić ich należytą ochronę przed
nieuprawnionym wykorzystaniem w okresie ważności wydanych certyfikatów;
2. do sprawdzenia poprawności danych zawartych w wydanych certyfikatach;
3. złożenia żądania unieważnienia certyfikatu w przypadkach:
- gdy w procesie akceptacji certyfikatu Subskrybent stwierdza jego wady,
- gdy dane służące do składania podpisu elektronicznego związane z danymi służącymi do weryfikacji podpisu elektronicznego zawartymi
w certyfikacie zostały ujawnione,
- gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana danych zawartych w wystawionym certyfikacie,
- określonych w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego.

§6-WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie Asseco Data Systems za przedmiot umowy określony w § 2 jest zgodne z obowiązującym cennikiem lub kwotą określoną w ramach
odrębnej umowy.

§7-OŚWIADCZENIA SUBSKRYBENTA
Subskrybent oświadcza, że:
1. zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy i akceptuje treść poniższych dokumentów:
- Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego,
- Polityka Certyfikacji
2. wszystkie informacje podane przez niego w formularzach są zgodne z prawdą i zostały podane dobrowolnie, wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Asseco Data Systems dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu certyfikacji oraz został poinformowany
o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, i że administratorem tych danych będzie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą
w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 15;
3. ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z podania nieprawdziwych lub fałszywych danych oraz za skutki nieprawidłowego użycia
certyfikatów.

§8-GWARANCJE ASSECO DATA SYSTEMS
1. Asseco Data Systems gwarantuje świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem zasad należytej staranności
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Polityki Certyfikacji i Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego.
2. Okres gwarancji na świadczone przez Asseco Data Systems usługi certyfikacyjne jest tożsamy z okresem ważności certyfikatu.
3. W przypadku zakończenia działalności lub przekazania zadań przez CERTUM PCC w trybie określonym przez Kodeks Postępowania
Certyfikacyjnego, Subskrybent otrzyma zwrot kosztów wydanych certyfikatów proporcjonalnie do pozostałego okresu jego ważności.

§9-POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR 910/2014 oraz Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

Asseco Data Systems

Czytelny podpis Subskrybenta
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