
ÚDAJE PRO VYDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ 
(Nepodnikající fyzická osoba) 

1. Údaje o zákazníkovi 1

Jméno Tituly před 

Příjmení Tituly za 

Rodné číslo 2 

2. Údaje o certifikátech
Požaduji vydání certifikátu dle certifikační politiky: 5  Kvalifikované osobní certifikáty (Kvalifikované certifikáty pro el. podpis)

 Komerční osobní certifikáty
Povinné položky certifikátu: Pravidlo zavedeno dne: ____________ (vyplňuje pracovník pošty) 

CN (jméno a příjmení, příp. tituly) Viz údaje o zákazníkovi v bodě 1. 

E-mailová adresa 1 
Nepovinné položky certifikátu: 

L (kontaktní adresa) 

Jiné jméno (údaj určený zákazníkem)3 

E-mailová adresa 2 6 

E-mailová adresa 3 6 

 Zveřejnit 4 /  nezveřejnit 4 vydaný certifikát na webových stránkách certifikační autority. 
 Vložit 4 /  nevložit 4 Identifikátor klienta MPSV (IK MPSV) do kvalifikovaného certifikátu. 

3. Další informace
Práva a povinnosti zákazníka - 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 zákazník - žadatel o certifikát 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 zákazníka - žadatele o certifikát za podmínek uvedených ve VOP. 
Podpisem tohoto dokumentu bere zákazník - žadatel o certifikát toto na vědomí.

4. Podpis zákazníka

Místo Datum Podpis 7 

5. Ověření totožnosti zákazníka pracovníkem České pošty, s.p.

Jméno, příjmení, 
datum a podpis ověřovatele: 

Legenda: 
1   Doplňte údaje dle platné smlouvy. 
2   Pokud nebylo rodné číslo přiděleno v ČR, vyplňte datum narození, pohlaví a státní příslušnost. 
3   Není předepsán obsah údaje Jiné jméno. Zákazník může uvést jakýkoliv text podle vlastního uvážení. Text je zakódován do ASCII pomocí
   hexadecimální soustavy. 
4   Označte křížkem příslušné políčko. 
5   Označte křížkem certifikační politiku, dle které chcete vydat certifikát. Lze označit i více certifikačních politik současně. 
6   Funkčnost více e-mailových adres je závislá na používaném softwaru zákazníkem. 
7   Pokud má zákazník kvalifikovaný nebo komerční osobní certifikát vydaný certifikační autoritou České pošty, s.p. PostSignum, nemusí

  formulář předávat osobně, ale elektronicky podepsaný formulář může zaslat e-mailem na obchodní místo certifikační autority. Z důvodu
  ochrany osobních údajů zákazníka musí být e-mail zašifrovaný. Seznam obchodních míst včetně kontaktů a šifrovacích certifikátů je na
 www.postsignum.cz. 

Číslo smlouvy 1 
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