FORMA RA-JI01A

PRAŠYMAS IŠDUOTI ASMENINĮ SERTIFIKATĄ
JURIDINIAMS ASMENIMS
Prašymą spausdinti iš abiejų popieriaus lapo pusių ir pildyti DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
Registravimo data *

Prašymo numeris *

metai

Prašymas:

Išduoti naują sertifikatą

mėnuo

diena

Atnaujinti išduotą sertifikatą

INFORMACIJA APIE SERTIFIKATĄ
2 Sertifikato klasė:

1 Sertifikato galiojimo terminas:
metai (pvz. 1 , 2 )

menesiai (pvz. 12 , 24 )

arba

2 klasė (Class 2)

3 klasė (Class 3)

Valstybinio sektoriaus 3 klasė (VS)

i

3 Sertifikato laikmena (pažymėti vieną tinkamiausią variantą) :
USB saugykla

SIM kortelė

Lustinė kortelė

nuosava laikmena

Nuosava laikmena turi
atitikti visus LR
įstatymais keliamus
reikalavimus.

JURIDINIO ASMENS DUOMENYS
Neskelbti **:

4 Juridinio asmens pavadinimas:

5 Juridinio asmens kodas:

INFORMACIJA APIE PASIRAŠANTĮJĮ ASMENĮ (fizinis asmuo, kuriam išduodamas Sertifikatas)
Neskelbti:

6 Vardas:
7 Pavardė:
8 Asmens kodas:
9 Atstovaujamo juridinio asmens struktūrinio padalinio/skyriaus pavadinimas (nesant, įrašyti „NĖRA“):

10 Pasirašančiojo asmens pareigos:

11 Pasirašančiojo asmens elektroninio pašto adresas:

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

(prašymo apdorojimo klausimams kreiptis)
Neskelbti:

12 Elektroninio pašto adresas:

13 Telefono numeris:
šalies kodas

miesto kodas

numeris

šalies kodas

miesto kodas

numeris

šalies kodas

kodas

numeris

14 Fakso numeris:
15 Mobilaus tel. numeris:
16 Juridinio asmens buveinės adresas (gatvė, namo ir buto numeris, miestas, pašto kodas, valstybė):

* - Užpildo Registravimo tarnybos darbuotojas.
** - Pažymėdamas :, pareiškėjas išreiškia Nesutikimą dėl atitinkamų duomenų viešo paskelbimo.

PASTABOS (maksimali sandorio vertė, išimtys iš bendrųjų sąlygų ir pan.)

PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Prie prašymo(-ų) būtina pateikti:
a) galiojančius juridinio asmens steigimo dokumentus:
- organizacijos registravimo pažymėjimo originalą arba patvirtintą kopiją;
- organizacijos įstatų/nuostatų originalą arba patvirtintą kopiją;
- organizacijos įsakymo/nutarimo dėl įstatų/nuostatų patvirtinimo originalą arba patvirtintą kopiją.
b) galiojančius juridinio asmens atstovų dokumentus:
- dėl pareigų paskyrimo dokumento originalą arba patvirtintą kopiją;
- įgaliojimą gauti/sudaryti/nutraukti sertifikatą bei atlikti visus veiksmus, susijusius su paslaugomis organizacijos vardu.

SUTARTIS ***
1. Sutarties sudarymas, galiojimas
Nuo to momento, kai Registravimo tarnyba (RA) užregistruoja šį Prašymą, laikoma, kad tarp pareiškėjo ir RA yra sudaryta Sutartis dėl
sertifikavimo paslaugų teikimo. Pareiškėjas ir pasirašantis asmuo prieš pasirašydamas Prašymą privalo susipažinti ir sutikti su
Bendrosiomis sertifikavimo paslaugų tiekimo sąlygomis (Sąlygos). RA gali atsisakyti sudaryti sertifikatą Sertifikavimo veiklos nuostatuose
(CPS) ir Sąlygose nurodytais atvejais bei tvarka. Sutartis galioja iki išduoto sertifikato galiojimo termino pabaigos.
2. Šalių teisės ir pareigos
Be Sutarties, su sertifikavimo paslaugų teikimu susijusius santykius reguliuoja Sertifikavimo veiklos nuostatai, Sertifikavimo paslaugų
teikimo Bendrosios sąlygos, Lietuvos Respublikos teisės aktai, protingumo, teisingumo bei sąžiningumo sertifikavimo paslaugų veikloje
principai.
3. Taikytina teisė
Sutarties sudarymui, aiškinimui, taikymui, vykdymui ir bet kokiems su Sutartimi susijusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos
teisė.
4. Ginčų sprendimas
Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami CPS nurodytame kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teismų sprendimai vykdomi Lietuvos Respublikos institucijų
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PAREIŠKIMAI
Pareiškėjas ir pasirašantysis asmuo, pasirašydamas šį Prašymą, patvirtina, kad jis:
a) susipažino ir sutinka su CPS, Bendrosiomis sertifikavimo paslaugų teikimo sąlygomis, Registravimo taisyklėmis, įskaitant informaciją
apie sertifikato naudojimo tvarką, apribojimus, skundų procedūras ir ginčų nagrinėjimo tvarką, Sertifikavimo tarnybos akreditavimąsi;
b) susipažino ir sutinka prisiimti Bendrosiose sertifikavimo paslaugų tiekimo sąlygose jiems nustatytus įpareigojimus;
c) sutinka, jog jo asmens duomenys būtų viešai skelbiami sudarytame sertifikate; privalomų skelbti asmens duomenų sąrašas
pateikiamas Sertifikavimo veiklos nuostatuose;
d) įsipareigoja užtikrinti naudojamų tapatybės patvirtinimo dokumentų, priemonių, aktyvavimo duomenų, elektroninio parašo formavimo
duomenų, susijusių su Sertifikatu, saugumą, tinkamą naudojimą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių ar duomenų Tretiesiems
asmenims.

SUTIKIMAS
Sutinku, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ nurodyti duomenys būtų perduoti el. būdu valstybinėms įstaigoms, teikiančioms
viešąsias e - paslaugas, tokioms kaip SODRA, VMI ir kt. Duomenys reikalingi autentifikavimui valstybinių įstaigų tinklalapiuose.
****
Vardas, pavardė, parašas

DATA IR PARAŠAS
17 Prašymo pasirašymo data:
metai

mėnuo

diena

Aš __________________________________ , kaip duomenų subjektas, norintis gauti 2 arba 3 klasės sertifikatą (-us), pasirašydamas šį
prašymą, sutinku, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ Registravimo tarnyba gali tikrinti mano nurodytus duomenis:
1) VĮ Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje (Įmonės kodas 1887 56767, adresas A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius) vardas, pavardė, asmens kodas.
2) Juridinių asmenų duomenų bazėje, tvarkomoje VĮ Registrų centras (Įmonės kodas 124110246, adresas V.Kudirkos g. 18, LT03105 Vilnius-9) – juridinio asmens pavadinimas, kodas bei teisinis statusas.
Šis sutikimas galioja tik su sąlyga, kad duomenys bus tikrinami tik tuo atveju, jei norėsiu gauti 2 arba 3 klasės sertifikatą (-us).

18 Pareiškėjo atstovas:
Vardas, pavardė, parašas

Pasirašantysis asmuo:
Vardas, pavardė, parašas

*** - Teisinė dokumentacija galima rasti adresu: https://repository.ssc.lt/
**** - Sutikimas nebūtinas

A.V.

