Pasitikinčios šalies Sutartis
patvirtinta SSC GDL TSP elektroniniu antspaudu

1. Tikslas
Ši Pasitikinčios šalies sutartis (PŠS) sudaryta iš bendrųjų nuostatų ir sąlygų, pagal kurias
Pasitikinčios šalys gali pasikliauti informacija sudaryta SSC GDL TSP sertifikatuose.
Pasitikinčios šalys privalo perskaityti šią PŠS prieš tikrinant SSC GDL TSP išduoto sertifikato
galiojimą naudojant SSC GDL CA CRL1 ir OCSP2 paslaugas. Naudojant SSC GDL TSP sertifikato
būsenos tikrinimo paslaugas, Pasitikinčios šalys patvirtina, kad sutinka su PŠS. Pasitikinčios šalys kurios
nesutinka su PŠS, neturėtų užklausti SSC GDL TSP sertifikato būsenos tikrinimo paslaugos.
Nuostatos ir sąlygos konkrečioms SSC GDL TSP paslaugoms yra detaliai aprašytos atitinkamos
paslaugos sutartyje.
2. Taikymas
Ši PŠS, kartu SSC GDL TSP informacija suteikta Pasitikinčiai šaliai sertifikato statuso paslaugos,
formuoja bendrą susitarimą tarp SSC GDL TSP ir Pasitikinčios šalies dėl sutarties dalyko ir keičia visas
ankstesnes derybas, ryšius ir kitas aktualias pasirašytas ar žodines sutartis, kurios nėra įtrauktos į specifinę
SSC GDL TSP paslaugos sutartį.
SSC GDL TSP sertifikatai nėra suprojektuoti, skirti ar įgalioti naudojimui pavojingų aplinkų
valdymo įrangose ar branduolines įrangos valdymui, navigacinėse, komunikacinėse ar bet kokiuose
kitose valdymo sistemose, kur klaida gali tiesiogiai lemti mirtį, sužalojimą ar didelę žalą aplinkai.
3. Sąvokos
Sąvokos ir žodžiai naudojami šioje ŠPS turi tokią pačia reikšmę kaip ir TSCPS, kuris gali būti rastas
SSC GDL TSP Talpykloje: http://gdl.repository.ssc.lt.
4. Pasitikėjimo sprendimas
Pasitikinčioji šalis susipažino ir sutinka, kad:
a) SSC GDL TSP pateikė pakankamai informacijos Pasitikinčioms šalims priimti pagrįstą
sprendimą dėl informacijos esančios SSC GDL TSP išduodamuose sertifikatuose
patikimumo;
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Sertifikato atšaukimo sąrašas.
Prisijungusio sertifikato statuso protokolas.

b) PŠS valdomos informacijos naudojimas ar pasitikėjimas Pasitikinčios šalies klaidoms atneša
teisinių pasekmių laikytis įsipareigojimų, sudarytų PŠS.
Tik Pasitikinčioji šalis yra atsakinga už sprendimą ar pasitikėti informacija pateikta sertifikate.

5.

Informacijos patikimumas
Pasitikinčioji šalis susipažino ir sutinka, kad bet kurio sertifikato privatus raktas, gali būti

kompromituotas, kas nebūtinai gali būti aptiktas. Skaitmeninis parašas gali būti sukurtas naudojant
neautorizuotą arba padirbtą sertifikatą.
Priklausomai nuo tapatybės tikrinimo lygio ir saugumo reikalavimų SSC GDL TSP išduoti
sertifikatai yra skirstomi į keturias klases:
Sertifikato klasė

Aprašymas

IV Klasė

Sertifikato Subjektas nurodo vardą ir kitus susijusius biometrinius duomenis, kurie yra

III Klasė

susieti su asmeniu, kurio tapatybė buvo patikimai patikrinta. Susietas privatusis raktas
yra saugomas saugioje laikmenoje, kuri valdo tik pats Subjektas. Sertifikato Subjektas
gali būti tik žmogus.
Sertifikato Subjektas nurodo vardą, kuris yra susietas su asmeniu, kurio tapatybė buvo
patikimai patikrinta. Susietas privatusis raktas yra saugomas saugioje laikmenoje, kuri
valdo tik pats Subjektas. Sertifikato Subjektas gali būti tik žmogus.

II Klasė

Sertifikato Subjektas nurodo vardą, kuris yra susietas su asmeniu, kurio tapatybė buvo
patikimai patikrinta. Subjektas gali būti žmogus, organizacija, įranga ar paslauga.
Sertifikato Subjektas nurodo vardą, kuris nėra susietas su asmeniu, kurio tapatybė buvo

I Klasė

patikimai patikrinta. Garantuojamas tik resurso (pvz. el. pašto adresas, telefono numeris
ir t. t.), su kuriuo galima komunikuoti, egzistavimas. Subjektas gali būti žmogus,
organizacija, įranga ar paslauga.

6. Pasitikinčios šalies pareigos
Pasitikinčioji šalis susipažino ir sutinka, kad pasitikėjimas SSC GDL TSP išduotu sertifikatu
grindžiamas:
a) sertifikato tinkamumo konkrečiam tikslui ir prie tam tikrų sąlygų vertinimu;
b) informacijos apie sertifikato būseną pateikimu Pasitikinčioms šalims naudojant atitinkamą
programinę įrangą, kuri gali patikrinti elektroninį parašą;
c)

Sertifikato būsenos tikrinimu, laikantis tinkamo parašo tikrinimo ir atšaukimo tikrinimo
protokolų reikalavimų.
Nepavykus gauti Pasitikinčios šalies informacijos pagal aukščiau išvardintus kriterijus,

sertifikato būsenos informacija gali būti nepagrįstą ir ar klaidingą.

7. SSC GDL TSP Garantijos
TSP garantuoja šalims, pasitikintiems SSC GDL TSP išduotu sertifikatu, kad informacija
pateikta kiekviename sertifikate yra tiksli ir atitinka sertifikato klasei, nurodytoj 5 skyriuje ir kad
sertifikatas buvo išduotas pagal atitinkamus TSCPS.
Maksimalus laiko tarpas tarp autentifikuoto atšaukimo prašymo gavimo ir būsenos atnaujinimų
yra 48 val .
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pasiekta:

https://support.ssc.lt/?language=Lietuvių , o realaus laiko bendravimo paslauga, kad Pasitikinčioji
šalis galėtų pateikti su sertifikatu susijusių problemų pranešimus, teikiama darbo dienomis ir valandomis:

http://www.ssc.lt/online.
8. Garantijų atsisakymas
Išskyrus garantijas, nurodytas 7 Skyriuje, TSP atsisako visu kitų garantijų, nepriklausomai nuo jų
pobūdžio ar naudojimo pasekmės.
9. Kompensacija
Pasitikinčioji šalis sutinka, kad SSC GDL TSP ir įmonei teikiančiai atitinkamas paslaugas negali
būti laikomi atsakingi už nuostolius ir išlaidas tretiems šalims kylančius dėl:
a) Pasitikinčios šalies pagal šią PŠS įsipareigojimų nevykdymo;
b) nepagrįsto ar nepateisinto pasitikėjimo SSC GDL TSP išduotu sertifikatu;
c) nesugebėjimo patikrinti SSC GDL TSP išduoto sertifikato būseną.
10. Atsakomybės apribojimai
SSC GDL TSP atsakomybė už bet kokius Pasitikinčiosios šalies nuostolius dėl konkretaus sertifikato
bus nustatytas, remiantis to sertifikato klase. Jeigu patirta žala dėl SSC GDL TSP išduota QCP QCP+,
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EVCP ar EVCP+ sertifikato, TSP naudos savo draudimą, kad padengti dalį nuostolių, kiek tai proporcinga
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ribotai atsakomybei, net jeigu žala viršija SSC GDL TSP nustatytą ribą.
11. Atskyrimas
Bet kuri PŠS nuostata pripažinta teismo esant negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, turi būti
atskirta nuo PŠS, tačiau visos likusios nuostatos išliks visapusiškai galiojančios.
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QCP, QCP+, EVCP ir EVCP+ - 24 val.

Jeigu bus nustatyta, kad SSC GDL TSP išdavė kvalifikuotą sertifikatą ne pagal atitinkamą CPS, šiam faktui
teisiškai patvirtinus ir teisiškai įsigaliojusius Pasitikinčios šalies reikalavimas SSC GDL TSP bus tenkinamas
Lietuvos.
5 Jeigu bus nustatyta, kad SSC GDL TSP išdavė EV SSL sertifikatą ne pagal atitinkamą CPS, SSC GDL TSP
atsakomybe, pagal teisiškai patvirtintą ir įsigaliojusią Pasitikinčios šalies reikalavimą iki $2000.
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12. Nutraukimas
RPA nuostatos išlieka galiojančios ir yra taikomos iki kol Pasitikinčioji šalis naudojasi arba pasitiki
SSC GDL CA sertifikatų būsenos tikrinimo paslaugų suteikiamą informaciją.
13. Ginčų sprendimas ir taikytina teisė
Kilus bet kuriam ginčui tarp SSC GDL TSP ir Pasitikinčios šalies, abi šalys mėgins išspręsti jį
taikiai.
Šalys sieks pasiekti susitarimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir taikytinais
Europos Sąjungos teises aktais.
14. Nepriskyrimas
Pasitikinčios šalies teisės pagal šią PŠS sutartį negali būti perduotos trečioms šalims.
15. Pranešimai
Jeigu nėra nurodyta kitaip, kai pagal šią PŠS reikalavimų SSC GDL TSP turi siusti pranešimus,
pastarasis gali būti įteiktas asmeniškai, išsiunčiamas paštu, patvirtinu elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu

arba tinklalapį www.ssc.lt.
Pasitikintis šalis gali perduoti pranešimus SSC GDL TSP šiais kontaktais:
paštu:
Skaitmeninio sertifikavimo centras
Kam: SSC GDL CA registravimo tarnybai
Jogailos 8-16, 01116, Vilnius, LIETUVA
faksu:
+370.700.22715
el. paštu:
ra@ssc.lt
puslapį:

