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Kérelem hálózati minősített digitális tanúsítvány kiállítására
természetes személy részére
A SIGEN-CA (ang. Slovenian General Certification Authority) digitális tanúsítvány kibocsátó a Belügyminisztérium Hitelesítő
Szolgáltató részére. A digitális tanúsítványok kezelésének általános feltételeiről a SIGEN-CA természetes személyek részére
kiállított Hálózati Minősített Digitális Tanúsítványokra vonatkozó Üzletszabályzata rendelkezik. A SIGEN-CA hálózati digitális
tanúsítványa megkülönböztető elnevezést tartalmaz a tulajdonos utónevével, családi nevével valamint sorszámmal, tartalmazza
az e-mail címet, az üzletszabályzat számát, a tanúsítvány érvényességének kezdetét és végét, a SIGEN-CA megnevezését, a
nyilvános kulcsot valamint egyéb adatokat a SIGEN-CA Üzletszabályzatával összhangban. A kérelemben szereplő többi
személyes adat nem kerül felhasználásra a megegyezéstől eltérő célokra.
A Kérelmet a hálózati minősített digitális tanúsítvány kiállítására természetes személy részére a leendő tulajdonos tölti ki
(“Adatok a leendő tulajdonosról” rovat). A kitöltött kérelmet (kötelező az EMŠO/EASZSZ és az e-mail cím mezejének kitöltése,
javasoljuk továbbá a „jelszó” mező kitöltését is), hivatalosan érvényes személyazonosító okmányával együtt az illetékes
regisztrációs szolgálatnál¹ nyújtja be. A leendő tulajdonos, aláírásával igazolja az adatok hitelességét.
Adatok a leendő tulajdonosról
Utónév:

Családi név:

Adószám2:

EASZSZ ²:

Állandó lakcím
Település:
Utca:
Házszám:
Irányítószám:
Posta:
Ország:
Az a cím, amelyen a SIGEN-CA digitális tanúsítvány átvételéhez szükséges adatokat kívánom átvenni

Állandó lakcím
Az alábbi címen:

Település:
Utca:
Házszám:
Irányítószám:
Posta:
Ország:
E-mail cím:
A tanúsítvány visszavonásánál
használt jelszó³:

Telefonszám:

_____________________________

1
A SIGEN-CA regisztrációs szolgálatainak jegyzéke (ill. azoké a közigazgatási egységeké, amelyek a regisztrációs szolgálatot végzik) a http://www.sigen-ca.si/RA.htm
weblapon találhatók. A regisztrációs szolgálat felhatalmazott személye átveszi a kérelmet és ellenőrzi az adatokat.
² Az adat néhány elektronikus szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, a tanúsítvány céljainak megfelelően, a SIGEN-CA Szabályzata rendelkezéseivel összhangban.
³ A tanúsítvány visszavonásához szükséges jelszó, a telefonon keresztül történő visszavonásnál használatos a SIGEN-CA Üzletszabályzata rendelkezéseinek
megfelelően. A jelszó 20 alfanumerikus jelet tartalmazhat, a jelszó megváltoztatása pedig csak személyesen történhet a SIGEN-CA –nál vagy kódolt és digitális aláírással
ellátott kérelemmel, érvényes tanúsítvánnyal.
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Aláírásommal hozzájárulok, hogy a kérelem kitöltéséhez a tanúsítvány leendő tulajdonosának személyes adataihoz a Központi Népességi
Nyilvántartásból és az Adóalanyok Nyilvántartásából jussanak hozzá. Aláírásommal tanúsítom, hogy ismerem és egyetértek a SIGEN-CA jelenleg
hatályos Üzletszabályzatának rendelkezéseivel, valamint tanúsítom, hogy a kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak. Egyetértek,
hogy az új Üzletszabályzat⁴ esetén, annak hatályba lépése napján, jelen kérelem az új Üzletszabályzat alapján lesz kiadva. Felhatalmazom a
SIGEN-CA-t, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat elektronikus üzletvitel céljaira feldolgozza, a természetes személyek részére
kibocsátott hálózati minősített digitális tanúsítványokra vonatkozó SIGEN-CA Üzletszabályzattal, a ZEPEP⁵ és a ZVOP⁶ törvénnyel valamint
más ágazati jogszabályokkal összhangban.

A törvényes képviselő családi-és utóneve:⁷
A törvényes képviselő aláírása:

A leendő tulajdonos aláírása:

_______________________________________
⁴ Amennyiben megváltozna a SIGEN-CA Üzletszabályzat, ezt hatályba lépése előtt 8 nappal nyilvánosan közzé kell tenni. Az új Üzleszabályzat hatályba lépése napján
az összes tanúsítványt ezen Üzletszabályzattal összhangban kell kiadni.
⁵ Az elektronikus üzletvitelről és elektronikus aláírásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlöny, 57/2000, 25/2004 és 98/2004 sz.)

⁶

Személyes adatvédelemről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlöny, 94/2007 sz.)
⁷ Abban az esetben, ha a leendő tulajdonos olyan személy, akinek nincs eljárási képessége, törvényes képviselője a kérelmen szereplő aláírásával járul hozzá a
kérelemhez. A regisztrációs szolgálatnál a kérelem benyújtása során a leenedő tulajdonosnak, és törvényes képviselőjének is jelen kell lennie.
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