Umowa z subskrybentem nr .........

zawarta dnia dd-mm-rrrr w Warszawie, pomiędzy:
EuroCert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-884, ul. Puławskiej 474, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000408592, NIP: 951 235 23 79, kapitał zakładowy w pełni opłacony w
wysokości 1 240 000 zł,
reprezentowaną przez: ................, zwaną dalej „EuroCert”, a
Imiona: ………, Nazwisko: ………, PESEL: ………, Data urodzenia: dd-mm-rrrr, Miejsce urodzenia:
………, Seria i numer dokumentu: ………, Rodzaj dokumentu: ………, Organ wydający dokument:
………, zwaną/ym dalej "Subskrybent" lub "Zamawiającym".
Definicje:
EuroCert - Centrum Certyfikacji wydające kwalifikowane certyfikaty, wpisane do Rejestr
Dostawców Usług Zaufania pod numerem 13.
Subskrybent/Zamawiający - Osoba fizyczna, której tożsamość została zweryfikowana podczas
procesu rejestracji i której dane zostały umieszczone w wydanym na podstawie tej umowy
kwalifikowanym certyfikacie.
§1
W ramach niniejszej umowy EuroCert zobowiązuje się do wydania na wniosek Subskrybenta
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz do świadczenia usług certyfikacyjnych z nim
związanych. EuroCert oświadcza, że zakres usług certyfikacyjnych określony został w Polityce
certyfikacji dostępnej na stronie internetowej www.euroCert.pl
§2
Wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego następuje na podstawie danych zawartych we
wniosku o wydanie certyfikatu stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia wygaśnięcia ważności certyfikatów, które
zostały wydane na jej podstawie.
§4
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
EuroCert. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

_____________________
za EuroCert
Wniosek o wydanie certyfikatu do umowy nr ..........
Dane do umieszczenia w certyfikacie:
Imię/Imiona: ……… Nazwisko: ………
Kraj: ………
Numer seryjny: ………

______________________
Podpis Subskrybenta

Hasło do unieważnienia certyfikatu: ………
Nazwa powszechna: ………
Oświadczam, ze wszystkie informacje podane przeze mnie w formularzu oraz umowie są zgodne z
prawdą.
______________________
Podpis Subskrybenta

Oświadczam, ze potwierdziłem tożsamość Subskrybenta.

Numer PESEL oraz podpis
osoby weryfikującej dane

Oświadczenie przed zawarciem umowy
Oświadczam, ze przed zawarciem umowy nr ............. zapoznałem(am)
się
z
polityka
certyfikacyjna umieszczona na stronie www.euroCert.pl oraz warunkami użycia certyfikatu, w tym
o sposobie rozpatrywania skarg i sporów, a w szczególności o istotnych jego warunkach
obejmujących zakres i ograniczenia jego stosowania, skutki prawne składania podpisów, informacje
o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i ich znaczeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EuroCert Sp z o.o. i sieć systemu
Rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu certyfikacji. Ponadto, przyjmuję do
wiadomości, iż mam prawo dostępu do treści danych osobowych, o których mowa wyżej, mam
prawo do ich poprawiania, a administratorem tych danych będzie EuroCert Sp. z o.o. z siedziba w
Warszawie 02-884 przy ul. Puławskiej 474.
Wydaje zgodę na publikacje mojego certyfikatu w repozytorium certyfikatów.
______________________
Subskrybent

Oświadczenie po zawarciu umowy
Potwierdzam odbiór zestawu z certyfikatem kwalifikowanym. Oświadczam, ze osobiście za pomocą
dostarczonego oprogramowania nadałem kody PIN i PUK do otrzymanego certyfikatu.
______________________
Subskrybent

Oświadczam, ze Subskrybent osobiście w mojej obecności złożył podpis na oświadczeniu.

Numer PESEL oraz podpis
osoby weryfikującej dane

