Центр сертифікації ключів "Україна"

Додаток

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102;
тел. (044)206-72-31, факс 206-72-32; e-mail: info@uakey.com.ua

до Договору №
від "
"

12547896
20

р.

Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП
№
№ п.п
1.

Назва поля
Основні атрибути

1.1

П.І.Б. підписувача (або назва для печатки)

1.2

ЄДРПОУ або ІН підписувача / ЄДДР

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.9
1.9.1
2.
2.1
3.
3.1
3.3
3.4
4.
4.1

3339510101DU-210203162842
Зміст поля
Атрибути вносяться в заявку (сертифікат)
в залежності від призначення ключа (2.1)
Ткаченко Іван Петрович

3339510101

П.І.Б. підписувача
Посада
Назва організації
ЄДРПОУ організації / Код філії
Область / Місто
Місцезнаходження
Індекс / Адреса / E-mail
Ідентифікатор відкритого ключа ЕП
Ідентифікатор відкритого ключа шифрування
Призначення ключа
Ключ використовується як
Умови обслуговування
Надаю згоду на публікацію сертифікатів
на загальнодоступному ресурсі КНЕДП
Дата початку терміну дії сертифікатів
Дата закінчення терміну дії сертифікатів
Інформація для зв'язку з заявником
П.І.Б. контактної особи / Телефон

Ткаченко

Іван Петрович
Генеральний директор
ТОВ "Зразок"

12547896
місто КИЇВ
03036
площа Ігорівська, буд. 1
test1@test.com
e297346a38891d22ebe4951350cdd9656dc0d096039224b8621ef4cd3a735ef8
fcbe169589d2f5ef0b39aa3d28570e44a3f793e64651e007109525ccade20619
Ключ керівника
так

X

ні
03.02.2021
03.02.2023
Ткаченко Іван Петрович

+380638965488

Заповнення та засвідчення цієї заявки власним підписом підписувача свідчить про наступне:
- підписувач ознайомлений з основними положеннями законодавства України в сфері ЕП, Регламентом роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг та умовами надання послуг електронного підпису за Договором, та погоджується з ними;
- підписувач надає свою згоду на формування та отримання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з даними, вказаними у заявці, підтверджує бажання внести
у сертифікати дані саме такого змісту та несе відповідальність за їх достовірність;
- відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р. №2297-VI підписувач надає свою згоду на обробку (збирання, накопичення, використання,
безстрокове зберігання, знищення) персональних даних підписувача, що містяться в заявці та документах, наданих під час реєстрації, з метою формування та
обслуговування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа ЕП;
- підписувач підтверджує володіння особистими ключами, що відповідають відкритим ключам, які містяться в електронній заявці за відповідним номером;
- підписувач посвідчує, що отримав письмове повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних, ознайомлений зі своїми правами,
визначеними ЗУ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р. №2297-VI, метою обробки персональних даних та переліком осіб, яким передаються персональні дані.
Поля заявки "дата початку терміну дії сертифікатів" та "дата закінчення терміну дії сертифікатів" заповнюються адміністратором реєстрації.

Генеральний директор Ткаченко Іван Петрович
(Посада, П.І.Б. підписувача)

(підпис)

03.02.2021 р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт виконаних робіт про визнання сертифікатів
Я, Генеральний директор Ткаченко Іван Петрович
(Посада, П.І.Б. підписувача)

шляхом підписання цього акту:
1) Підтверджую отримання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, сформованих відповідно
до заявки №
3339510101DU-210203162842
, що має ідентифікатор відкритого ключа
(№ заявки на формування сертифікатів)

e297346a38891d22ebe4951350cdd9656dc0d096039224b8621ef4cd3a735ef8

;

(значення ідентифікатора відкритого ключа ЕП)

fcbe169589d2f5ef0b39aa3d28570e44a3f793e64651e007109525ccade20619
(значення ідентифікатора відкритого ключа шифрування)

2) Визнаю отримані сертифікати відкритих ключів.
(дата)

(підпис)

;

