ŽÁDOST O ZNEPLATNĚNÍ (REVOKACI) CERTIFIKÁTU
(Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo nepodnikající fyzická osoba)
Při znalosti hesla je možné certifikát zneplatnit na webových stránkách certifikační autority PostSignum na
adrese: www.postsignum.cz/zneplatneni_certifikatu.html

1. Údaje o certifikátu
Povinné údaje:
2

kvalifikovaný /

Typ certifikátu :

komerční

2

Sériové číslo certifikátu :

dekadicky /

Heslo pro zneplatnění certifikátu:

hexadecimálně

1

Nepovinné údaje:
CN (jméno a příjmení, příp. název certifikátu):
E-mailová adresa:
Datum a čas vydání certifikátu:

2. Důvod zneplatnění 2
kompromitace (prozrazení) soukromého klíče
nahrazení certifikátu (např. z důvodu změny údajů nebo nefunkčnosti certifikátu)
skončení operace (např. ukončení pracovního poměru zaměstnance)
jiný důvod:

3. Údaje o žadateli o zneplatnění certifikátu
2

Žadatelem o zneplatnění je :

držitel certifikátu
pověřená osoba
statutární zástupce zákazníka uvedený ve veřejném rejstříku

Jméno a příjmení:

4. Další informace
Práva a povinnosti žadatele o certifikát i poskytovatele jsou uvedeny v těchto dokumentech: Všeobecné obchodní
podmínky certifikačních služeb (dále jen “VOP”), Certifikační politiky. Aktuální verze dokumentů jsou k dispozici na
webových stránkách www.postsignum.cz. Podpisem tohoto dokumentu žadatel o certifikát, resp. zákazník prohlašuje, že
se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že s nimi souhlasí.
V souvislosti s poskytováním certifikačních služeb dle výše uvedené smlouvy jsou za účelem poskytnutí sjednaných
služeb poskytovatelem zpracovávány osobní údaje žadatele o certifikát za podmínek uvedených ve VOP. Podpisem
tohoto dokumentu bere žadatel o certifikát, resp. zákazník, toto na vědomí.

5. Podpis osoby předkládající Žádost o zneplatnění certifikátu

Místo

Datum

Podpis 3

Legenda:
1 V případě neznalosti hesla pro zneplatnění certifikátu je nutné žádost o zneplatnění certifikátu podat osobně na pobočce České pošty
poskytující službu Czech POINT. Žádost o zneplatnění certifikátu bez znalosti hesla může podat i pověřená osoba zákazníka.
V případě znalosti hesla je možné certifikát zneplatnit také pomocí webových stránek www.postsignum.cz.
2 Označte křížkem příslušné políčko.
3 Pokud má pověřená osoba kvalifikovaný nebo komerční osobní certifikát vydaný certifikační autoritou České pošty PostSignum, nemusí
formulář předávat osobně, ale elektronicky podepsaný formulář může zaslat e-mailem na adresu postsignum@cpost.cz.
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