FORMA RA-JI01S

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

Prašymo numeris *

metai

Prašymas:

Išduoti naują sertifikatą

mėnuo

diena

Atnaujinti išduotą sertifikatą

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

2 Sertifikato klasė:
menesiai (pvz.12 , 24 )

arba

1 klasė (Class 1)

arba

2 klasė (Class 2)

3 2 klasės sertifikato tipas:
Class 2 Standard SSL

arba

Class 2 Professional SSL

JURIDINIO ASMENS DUOMENYS
Neskelbti **:

4 Juridinio asmens pavadinimas:

5 Juridinio asmens kodas:

PAPILDOMA INFORMACIJA SERTIFIKATO SUDARYMUI
Neskelbti:

6 Techninio personalo kontaktinis el. pašto adresas CSR*** gavimo procedūrai:

X

7 Techninio personalo kontaktinis telefonas:

X

šalies kodas

kodas

numeris

8 Tarnybinės stoties vardas (turi sutapti su nurodytu CSR užklausoje):
pvz. www.imone.lt arba hosting05.company.com

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Neskelbti:

9 Elektroninio pašto adresas:

10 Telefono numeris:
šalies kodas

miesto kodas

numeris

šalies kodas

miesto kodas

numeris

11 Fakso numeris:
12 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.
*** - CSR (angl. Certificate Signing Request) - PEM formato Base64 kodavimo skaitmeninė byla su užklausos sertifikatui duomenimis.

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.

TEISINĖ INFORMACIJA ****
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 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, 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.

DATA IR PARAŠAS
13 Prašymo pasirašymo data:
metai

mėnuo

diena

14 Pareiškėjo atstovas:
Vardas, pavardė, parašas

**** - Daugiau informacijos bei pačia teisinė dokumentacija galima rasti adresu: https://repository.ssc.lt/

A.V.

