Číslo smlouvy

1

Příloha č. Seznamu žadatelů
ÚDAJE PRO VYDÁNÍ komerčního CERTIFIKÁTU PRO CRYPTU
(Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba)

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

2. Údaje o certifikátu pro Cryptu
Certifikát je určen pro úlohu:

SIPO
Poukázky A (PKA)
Poukázky B (PKB)
Bezdokladová dobírka (BD)
Jiné____________________

Číslo organizace (podavatele): _____________________
3

Požaduji vydání certifikátu dle certifikační politiky:
Povinné položky certifikátu:
CN (název certifikátu)

Certifikáty pro Cryptu
Pravidlo zavedeno dne: ____________

(vyplňuje pracovník pošty)

4

Nepovinné položky certifikátu:
OU2 (organizační jednotka)
Jiné jméno (údaj určený zákazníkem)
E-mailová adresa 1
E-mailová adresa 2
E-mailová adresa 3
Zveřejnit vydaný certifikát na webových stránkách certifikační autority.

3. Ověření pracovníkem České pošty, s.p.
Potvrzuji, že číslo organizace uvedené v bodě 2 bylo ověřeno v předloženém dokumentu .
3

Jméno, příjmení,
datum a podpis ověřovatele:

Legenda:
1 Doplňte údaje dle platné smlouvy o poskytování certifikačních služeb.
2 Pokud nebylo rodné číslo přiděleno v ČR, vyplňte datum narození, pohlaví a státní příslušnost.
3 Číslo organizace musí být doloženo platnou smlouvou nebo jiným dokumentem uzavřeným mezi zákazníkem a danou úlohou České
pošty, s.p. Seznam přípustných dokladů:
• „Příkazní smlouva“ nebo „Mandátní smlouva“ nebo „Objednávka služby SIPO“ nebo „Smlouva o bezhotovostní úhradě SIPO“,
jedná-li se o službu SIPO
• „Smlouva o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A“, jedná-li se o službu Poštovní poukázka A
• „Dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B“, jedná-li se o službu
Poštovní poukázka B
• „Evidenční list odesílatele zásilek se službou bezdokladová dobírka“, jedná-li se o službu Bezdokladová dobírka
4 Název certifikátu musí obsahovat název úlohy a číslo organizace, např. SIPO 123456, PKA 12345, PKB 123456, BD 123456
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