Załącznik nr 3
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zestawów służących do składania podpisu elektronicznego”
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Informacja dla osób ubiegających się o certyfikat kwalifikowany lub niekwalifikowany
1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki

prawne określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz.
1450), jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.
2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych
dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Podpis elektroniczny weryfikowany w oparciu o niekwalifikowany certyfikat nie wywołuje skutków
prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.
3. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako osobę
składającą podpis.
4. Kwalifikowany certyfikat wydany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. zgodnie z obowiązującą Polityką
certyfikacji KIR S.A. dla certyfikatów kwalifikowanych, na podstawie danych wskazanych w Wykazie
subskrybentów upoważnionych do otrzymania certyfikatów, służy do weryfikacji bezpiecznych podpisów
elektronicznych składanych przez subskrybenta przy użyciu danych służących do składania podpisów
komplementarnych do danych służących do weryfikacji podpisów zawartych w danym kwalifikowanym
certyfikacie.
5. Zasady wydawania, zawieszania i unieważniania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz
zakres i ograniczenia stosowania certyfikatów określone są szczegółowo w dokumentach „Polityka
certyfikacji KIR S.A. dla certyfikatów kwalifikowanych” i „Polityce certyfikacji KIR S.A. dla certyfikatów
niekwalifikowanych” udostępnianych w Internecie pod adresem http://www.kir.com.pl. Adres publikacji
może ulec zmianie.
6. KIR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia certyfikatu poza zakresem Polityk
Certyfikacji, o których mowa w pkt 5, w szczególności związane z przekroczeniem najwyższej wartości
granicznej transakcji ujawnionej w certyfikacie.
7. Spory powstałe na tle stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego rozstrzygane są przez właściwe
sądy powszechne, a skargi należy kierować do Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., ul. Cypryjska 72, 02761 Warszawa.
8. KIR S.A. świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne na podstawie wpisu do rejestru kwalifikowanych
podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne uzyskanego na wniosek KIR S.A. Wpis do rejestru jest
dobrowolny i jest konieczny do świadczenia usługi polegającej na wydawaniu certyfikatów
kwalifikowanych. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
Oświadczenia
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z w/w informacją oraz postanowieniami zawartymi w Polityce
certyfikacji KIR S.A. dla certyfikatów kwalifikowanych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na stosowanie przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. danych
służących do weryfikacji podpisów elektronicznych zawartych w wydanym mi przez KIR S.A.
kwalifikowanym certyfikacie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIR S.A. w
zakresie niezbędnym do świadczenia przez KIR S.A. usług certyfikacyjnych.
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