FORMA RA-N01

PRAŠYMAS NUTRAUKTI SERTIFIKATO GALIOJIMĄ
Prašymą spausdinti iš abėjų popieriaus lapo pusių ir pildyti DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
Registravimo data *

Prašymo numeris *

metai

mėnuo

diena

INFORMACIJA APIE SERTIFIKATĄ
1 Sertifikato klasė:

2 Pareiškėjas:

Class 2

Fizinis asmuo

Class 3

Juridinis asmuo

VS (valstybinio sektoriaus)

DUOMENYS SERTIFIKATO GALIOJIMO NUTRAUKIMUI

i

Duomenis 3 ir 5 punktui yra publikuojami SSC Repozitoriume adresu https://repository.ssc.lt , skyrelyje "Sertifikatų paieška bei
būsenos nustatymas".

3 Sertifikato turėtojo vardas/pavadinimas:

pvz. VARDAS PAVARDĖ arba HOST.DOMAIN.LT

4 Sertifikato serijinis numeris:

dešimtainėjė sistemoje (pvz. 31)
arba
šešioliktainėjė sistemoje (pvz. 1F)

5 Fizinio/juridinio asmens kodas:

KONTAKTINĖ INFORMACIJA (organizaciniams klausimams)

i

Kontaktinis elektroninio pašto adresas bus panaudotas tolimesnių sertifikato atšaukimo instrukcijų arba papildomos informacijos
gavimui.

6 Elektroninio pašto adresas:

7 Telefono numeris:
šalies kodas

miesto kodas

numeris

šalies kodas

kodas

numeris

8 Mobilaus tel. numeris:

PAPILDOMA INFORMACIJA
9 Galiojimo sustabdymo priežastis (pažymėti vieną tinkamiausią variantą arba nurodyti savo) :
nenurodoma

gresmė privataus rakto saugumui

nebereikalingas

mirtis/neveiksmingumas sertifikato turėtojo

privataus rakto praradimas

įmonės reorganizacija

kita:

* - Užpildo Registravimo tarnybos darbuotojas.

PASTABOS

PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Pareiškėjo-juridinio asmens atveju prie prašymo(-ų) būtina pateikti galiojančius:
- juridinio asmens atstovo įgaliojimą nutraukti sertifikato galiojimą arba atlikti visus veiksmus, susijusius su paslaugomis organizacijos vardu;
- asmens tapatybė liudijantį dokumentą.
Pareiškėjo-fizinio asmens atveju prie prašymo(-ų) būtina pateikti galiojančius:
- fizinio asmens atstovo notariškai patvirtintą įgaliojimą nutraukti sertifikato galiojimą arba atlikti visus veiksmus, susijusius su paslaugomis;
- asmens tapatybė liudijantį dokumentą.

PAREIŠKIMAI
Pareiškėjas, pasirašydamas šį Prašymą, patvirtina, kad jis:
a) susipažino ir sutinka su sertifikavimo paslaugų nuostatomis (CPS), Bendrosiomis sertifikavimo paslaugų teikimo sąlygomis, Registravimo
taisyklėmis, įskaitant informaciją apie sertifikato naudojimo bei panaikinimo tvarką, apribojimus, skundų procedūras ir ginčų nagrinėjimo
tvarką, Sertifikavimo tarnybos akreditavimąsi**;
b) susipažino ir sutinka prisiimti Bendrosiose sertifikavimo paslaugų tiekimo sąlygose jiems nustatytus įpareigojimus.

DATA IR PARAŠAS
10 Prašymo pasirašymo data:
metai

mėnuo

diena

11 Pareiškėjo atstovas:

A.V.
Vardas, pavardė, parašas

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

