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Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe
SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) je izdajatelj digitalnih potrdil overitelja na Ministrstvu za javno upravo. Splošne 
pogoje poslovanja z digitalnimi potrdili ureja Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe. Spletno digitalno 
potrdilo SIGEN-CA vsebuje razločevalno ime z imetnikovim imenom in priimkom ter serijsko številko, naslov e-pošte, številko politike, 
začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv SIGEN-CA, javni ključ ter ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA. Ostali osebni podatki, 
navedeni v zahtevku, ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.
Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe izpolni bodoči imetnik (rubriko "Podatki o bodočem 
imetniku"). Izpolnjeni zahtevek (polje "geslo" je priporočeno polje, ostala polja so obvezna) skupaj s svojim uradno veljavnim 
identifikacijskim dokumentom odda na pristojno prijavno službo1. Bodoči imetnik s podpisom jamči za verodostojnost podatkov.

Podatki o bodočem imetniku

Ime: Priimek:

EMŠO2: Davčna številka2:

Naslov stalnega bivališča

Naselje:

Ulica:

Pošta: Poštna številka:

Naslov, na katerega želim prejeti podatke, potrebne za prevzem digitalnega potrdila  SIGEN-CA
   Naslov stalnega prebivališča

   Spodaj navedeni naslov:

Geslo za preklic potrdila3: 

Telefonska številka: 

1 Seznam prijavnih služb SIGEN-CA (oz. upravnih enot, ki opravljajo vlogo prijavne službe) je objavljen na spletnih straneh http://www.SIGEN-CA.si/RA.php. Pooblaščena oseba 
prijavne službe sprejme zahtevek in preveri podatke.  
2 Podatek je potreben za opravljanje nekaterih storitev na elektronski način v skladu z nameni uporabe potrdila, kot je določeno v Politiki SIGEN-CA.  
3 Geslo za preklic potrdila je namenjeno preklicu po telefonu v skladu s Politiko SIGEN-CA. Dolgo je lahko do 20 alfanumeričnih znakov, sprememba gesla pa je možna le ob 
osebni spremembi gesla pri SIGEN-CA ali s šifriranim in digitalno podpisanim zahtevkom z veljavnim potrdilom.  
4 V primeru spremembe Politike SIGEN-CA se le-ta javno objavi 8 dni preden stopi v veljavo. Z dnem veljavnosti nove politike pa so vsa potrdila izdana po tej politiki.  
5 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS št. 57/2000, 25/2004 in 98/2004) 
6 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007) 
7 V primeru, da je bodoči imetnik oseba, ki nima procesne sposobnosti, mora s svojim podpisom na zahtevku dati soglasje z zahtevkom tudi njegov zakoniti zastopnik. Ob oddaji 
zahtevka na prijavni službi morata biti prisotna bodoči imetnik in njegov zakoniti zastopnik.

E-pošta (PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI): 

Država:

S svojim podpisom soglašam, da se za izpolnitev tega zahtevka pridobi osebne podatke bodočega  imetnika potrdila iz Centralnega 
registra prebivalstva in Registra davčnih zavezancev. S svojim podpisom jamčim, da sem seznanjen in da se strinjam z določili iz trenutno 
veljavne Politike SIGEN-CA ter jamčim za resničnost navedenih podatkov v zahtevku. Strinjam se, da je v primeru objave nove politike4, z 
dnem veljavnosti le-te, potrdilo iz tega zahtevka izdano po novi politiki. Pooblaščam SIGEN-CA, da osebne podatke iz tega zahtevka 
obdeluje za namene elektronskega poslovanja v skladu s Politiko SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe, 
zakonoma ZEPEP5  in ZVOP6  ter drugo področno zakonodajo.

Priimek in ime zakonitega zastopnika7:

Podpis zakonitega zastopnika: Podpis bodočega imetnika:

Hišna številka:

Poštna številka:Pošta:

Hišna številka:Ulica:

Država:Naselje:


SIGEN-CA
Overitelj na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
http://www.sigen-ca.si
sigen-ca@gov.si
obr. Gen-Fiz-DP-2.5
veljavnost od 25. februarja 2015
stran 1/1
 
Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe
SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) je izdajatelj digitalnih potrdil overitelja na Ministrstvu za javno upravo. Splošne pogoje poslovanja z digitalnimi potrdili ureja Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe. Spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA vsebuje razločevalno ime z imetnikovim imenom in priimkom ter serijsko številko, naslov e-pošte, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv SIGEN-CA, javni ključ ter ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA. Ostali osebni podatki, navedeni v zahtevku, ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.
Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe izpolni bodoči imetnik (rubriko "Podatki o bodočem imetniku"). Izpolnjeni zahtevek (polje "geslo" je priporočeno polje, ostala polja so obvezna) skupaj s svojim uradno veljavnim identifikacijskim dokumentom odda na pristojno prijavno službo1. Bodoči imetnik s podpisom jamči za verodostojnost podatkov.
Podatki o bodočem imetniku
Naslov stalnega bivališča
Naslov, na katerega želim prejeti podatke, potrebne za prevzem digitalnega potrdila  SIGEN-CA
1 Seznam prijavnih služb SIGEN-CA (oz. upravnih enot, ki opravljajo vlogo prijavne službe) je objavljen na spletnih straneh http://www.SIGEN-CA.si/RA.php. Pooblaščena oseba prijavne službe sprejme zahtevek in preveri podatke. 
2 Podatek je potreben za opravljanje nekaterih storitev na elektronski način v skladu z nameni uporabe potrdila, kot je določeno v Politiki SIGEN-CA. 
3 Geslo za preklic potrdila je namenjeno preklicu po telefonu v skladu s Politiko SIGEN-CA. Dolgo je lahko do 20 alfanumeričnih znakov, sprememba gesla pa je možna le ob osebni spremembi gesla pri SIGEN-CA ali s šifriranim in digitalno podpisanim zahtevkom z veljavnim potrdilom. 
4 V primeru spremembe Politike SIGEN-CA se le-ta javno objavi 8 dni preden stopi v veljavo. Z dnem veljavnosti nove politike pa so vsa potrdila izdana po tej politiki. 
5 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS št. 57/2000, 25/2004 in 98/2004)
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