Číslo smlouvy 1

Příloha č. Seznamu žadatelů
ÚDAJE PRO VYDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ
(Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba)
Pro správu údajů o žadatelích a certifikátech doporučujeme používat Zákaznický portál PostSignum, který
naleznete na adrese: www.postsignum.cz/zakaznicky-portal

1. Údaje o žadateli

Žadatel zaveden dne: ____________ (vyplňuje pracovník pošty)

Jméno

Tituly před

Příjmení

Tituly za

Rodné číslo 2
Číslo zaměstnance
Kontaktní
e-mailová adresa
Přidělit 3 /

nepřidělit 3 žadateli Identifikátor klienta MPSV (IK MPSV).

2. Údaje o osobních certifikátech
Požaduji vydání certifikátu dle certifikační politiky: 7

Kvalifikované osobní certifikáty (Kvalifikované certifikáty pro el. podpis)
Komerční osobní certifikáty

Povinné položky certifikátu:

Pravidlo zavedeno dne: ____________

CN (jméno a příjmení, příp. tituly)

Viz údaje o žadateli v bodě 1.

OU3 (číslo zaměstnance)

Viz údaje o žadateli v bodě 1.

E-mailová adresa 1

(vyplňuje pracovník pošty)

4

Nepovinné položky certifikátu:
OU2 (organizační jednotka)
Title (funkce zaměstnance)
Jiné jméno (údaj určený zákazníkem) 6
E-mailová adresa 2 5
E-mailová adresa 3 5
Zveřejnit 3 /
nezveřejnit 3 vydaný certifikát na webových stránkách certifikační autority.
3
Vložit /
nevložit 3 Identifikátor klienta MPSV (IK MPSV) do kvalifikovaného certifikátu.
3
Povolit /
nepovolit 3 vydání víceletého certifikátu.

3. Údaje o ostatních certifikátech
Požaduji vydání certifikátu dle certifikační politiky:

Komerční serverové certifikáty

Pozn.: Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť lze vydat pouze elektronicky - více informací naleznete na webových stránkách www.postsignum.cz

Povinné položky certifikátu:
CN (název certifikátu)

Pravidlo zavedeno dne: ____________

(vyplňuje pracovník pošty)

8

Nepovinné položky certifikátu:
OU2 (organizační jednotka)
Jiné jméno (údaj určený zákazníkem) 6
E-mailová adresa 1
E-mailová adresa 2 5
E-mailová adresa 3 5
Zveřejnit 3 /
nezveřejnit 3 vydaný certifikát na webových stránkách certifikační autority.
3
Povolit /
nepovolit 3 vydání víceletého certifikátu.
Legenda:
1 Doplňte údaje dle platné smlouvy.
2 Pokud nebylo rodné číslo přiděleno v ČR, vyplňte datum narození, pohlaví a státní příslušnost.
3 Označte křížkem příslušné políčko.
4 Pokud se e-mailová adresa 1 shoduje s kontaktní e-mailovou adresou v sekci Údaje o žadateli, nevyplňuje se.
5 Funkčnost více e-mailových adres je závislá na používaném softwaru žadatelem.
6 Není předepsán obsah údaje Jiné jméno. Zákazník může uvést jakýkoliv text podle vlastního uvážení. Text je zakódován do ASCII
pomocí hexadecimální soustavy.
7 Označte křížkem certifikační politiku, dle které chcete vydat certifikát. Lze označit i více certifikačních politik současně.
8 Název certifikátu nesmí obsahovat doménové jméno. Informace o doménových certifikátech naleznete na www.postsignum.cz
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