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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE INCREDERE CALIFICATE

Data: 25-07-2022 Nr.: 17DRBLG

Incheiat de catre si inte

DIGISIGN S.A. societate comerciala cu sediul in str. Virgil Madgearu nr. 2-6, sector 1, Bucuresti, tel: 031.620.2000, fax: 031.620.2080, e-

mail: oficegodigisign.ro inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8069/2005, Cod Unic

de Inregistrare 17544945 cu atribut fiscal RO, cont bancar RO54 BTRL 0480 1202 W366 21XX deschis la Banca Transilvania sucursala
Chibrit, In calitate de prestator de servicii de incredere calificate conform Ordinului MCSI nr. 672/27.11.2020, reprezentata de

domnul Catalin Cuturela, General Manager, in calitate de PRESTATOR, si

BENEFICIARUL persoana juridica avand datele de identificare de mai jos

Denumire: Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti
Nr. Registru Comertului: Cur: 14008314

e. efon: 0212445860 officeGalpab.ro
“Cont: ROSSTREZ24G675000203030X anca: Trezorerie

Reprezentant legal: BEGA Corina Simona Functia: Director General

Adresa:Sos Bucuresti-Plolesti nr. 8 B, Sector 1, Jud. Bucuresti- Sect 1, Romania
fiecare denurnt conventional si Partea, n mod individual, sau Partile, n mod colectiv, care au convenit asupra celor de mai jos. Conditie
Generale de prestare ale fiecarui tip de serviciu de incredere calificatsi Codulde Practici i Proceduri al DIGISIGN se constitue in Anexe.

ale prezentului Contract, acestea fiind documente publice, care pot fi accesate pe site-ul oficial de internetal DIGISIGN, la adresa
owwdigisigr.ro

1. Obiectul Contractului
1.1 Prestarea de catre DIGISIGN a unuia sau a mai multor servicii de Incredere calificate, descrise mai os, sliitat/e de catre Beneficiar,

precum şi emiterea certificatului calificat şi remiterea/accesul la dispozitivul criptografic calificatpe care se afla stocat certificatul aferent
serviciului solicitat

* semnatura electronica calificata pentru reprezentantul desemnat
* marca temporala calificata
“sigiliu electronic calificat

1.2 Serviciul de marcare temporala calificata este limitat la oferta Prestatorului de la momentul incheierii prezentului contract. Extinderea
numarului de marci temporale calificate, se va realiza printr-o comanda ferma din partea Bereficiarului.
1.3 Suplimentar fata de serviciul de incredere calificat contractat, DIGISIGN pune la dispozitia Beneficiarului, cu tiiu gratuit,
software pentru verificarea si validarea certificatelor emise si a sernnaturilor create cu acestea.

Durata
Contractul incepe sa isi produca efectele la semnarea lui de catre Parti si ramane in vigoare pana la data la care expira ultimul certificat
calificat emis de catre DIGISIGN in temeiul sau, ca urmare a unei comenzi a Beneficiarului

3. Titularul certificatului
Titularul certificatului este persoana fizica in numele careia se va emite certificatul digital calificat in baza prezentului contract, cu
urmatoarele date de identificare:

iune: [SImonEScu
[prenume: [RODICA

[ema |rosica.simonescuBalpab.ro
[Drsanizatie=

Departament":
Functie

“Date optionale.
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Completarea datelor opționale atrage după sine dovedirea legăturii dintre persoana fizică și persoana juridică prin acte jusificatoare (spre

exemplu, adeverinta emisa de persoana juridica).

4 Valoarea. Termene si modalitati de plata.

4.1 Valoarea Contractului este data de sura tarifelor corespunzatoare tuturor serviciilor de incredere calificate prestate de catre

DIGISIGN pe intreaga durata de valabilitate a Contractului. Tarifele serviciilor de incredere calificate platite de catre Beneficiar sunt cele

din oferta publica a DIGISIGH, n vigoare la data facturari
4.2 Factura vafi emisa de catre DIGISIGN în lei, folosindu-se cursul de referinta EURRON comunicat de Banca Nationala a Romaniei din

ultima vineria saptarmanii precedente, ia plata se va efectua de catre Beneficiar fie prin numeraricard la sediul DIGISIGH, ie prin

virament bancar/numerar in unul din conturile DIGISIGN.

4.3 Plata se va efectua de catre Beneficiar inainte de emiterea de catre DIGISIGN a certificatului calificat aferent serviciului de incredere

calificat solicitat de catre Beneficiar.
4.4 Beneficiarul poate suplimenta serviciile solicitate intial prin comanda ferma inaintata Prestatoruluisi cu conditia sa nu inregistreze
plati restante. Comanda ferma se va constitui ca si anexa la prezentul contract. fiind inaintata semnata si stampilata Prestatorului de

catre solicitant, pentru fiecare serviciu suplimentar.

Obligatiile Prestatorului
1 Prestatorul se obliga sa: (a) presteze serviciile solicitate de Beneficiar in conformitate cu obligatiile asumate prin Codul de Practici si

ProcedurisiPolitica de Certificare in vigoare; (b) sa respecte prevederile legislatiei europene si nationale in vigoare in legatura cu

serviciul prestat: (c) sa emita certificatele digitale calificate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de a data identificarii titularilor

certificatelorsia receptionarii setului de documente necesar procesului de emitere, complet si corect. DIGISIGN nu va emite nici un

certificat digital calificat fara ca identificare titularului sa se realizeze conform Codului de Practicsi Proceduri si Politicii de Certificare in

vigoare. si fara ca acesta sa semneze in prealabil Termenii si Conditiile Generale de prestare a serviciului de incredere solicitat.

6. Obligațiile Beneficiarului
6.1 Beneficiarul se obliga sa: (a) achite valoarea serviciilor prestate de DIGISIGN in conformitate cu art. 4 a prezentului contract (b]

comunice date corecte si complete privind identificarea sa sia titularilor certificatelor digitale solicitate; (c) asigure faptul ca titularii

certificatelor digitale solicitate au luat la cunostinta siau inteles Termenii si Conditiile Generale privind prestarea serv
solicitat; (4) asigure utilizarea serviciilor de incredere prestate de DIGISIGH doar in conformitate cu prevederile Termenii

Generale sicu prevederile legale in materie
Orice nerespectare de catre BeneficiarItlizator a obligatiilor prevazute in acest Contract, a Termenilor si Consitilor Generale de prestare
a serviciului de incredere solicitat si ale Codului de Practici si Proceduri va fi considerata o incalcare a prezentului Contract.

7. Raspunderi contractuale
7.1 Certificatele digitale calificate pentru semnatura electronica pot fi utilizate doar pentru realizarea operatiunilor critografice precum
autentificare, sernnare electronica si marcare ternporala si doar de catretitularul certificatului. Este interzisa utilizarea certificatului digital
calificat pentru semnatura electronica in alte scopuri decat cele indicate si permise de DigiSign si este interzisa utlizarea unui certificat

ital calificat expirat, suspendat sau revocat pentru a crea semnaturi electronice si/sau marci temporale.
2. Utilizarea serviciilor de incredere calificate prestate de catre DigiSign se va realiza doar in conformitate cu instructiunile si ghidurile

care emana de la DigiSign, iar în cazul in care acestea sunt incalcate, DigiSign este exonerat de raspundere pentru prejucicile rezultate

din utilizarea serviciilor care depasesc restrictiile indicate.
7.3. DigiSign nu este responsabila pentru (a) daunele cauzate de forta majora si/sau cazul fortlt. (6) de utilizarea necorespunzatoare a
serviciilor de incredere calificate, (c) stocarea de date eronate in bazele de date ale DigiSign si includerea acestora in certificate digitale

emise Utilizatorului in cazul in care Utilizatorul a declarat ca aceste date sunt corecte, (6) prejudiciile cauzate de furtul sau deteriorarea

dispozitivelor criptografice securizate care stocheaza certificatele digitale, folosirea neautorizata a acestora sau pentru orice fel de
neglijenta a Utilizatorului in pastrarea si utilizarea acestora,
7.4. Digisign nu isi asuma raspunderea sinu poate fi obligata la plata de daune pentru prejudicii indirecte, beneficii sau profituri

nerealizate, pierderi financiare, de clienti sau date. In situatia existentei unei astfel de cereri de acoperire a prejudiciului suferit.

raspunderea Digisign este limitata la contravaloarea serviciului prestat/pentru fiecare cerere de acest tip.
7.5. In cazul rezilierii contractului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale din culpa Beneficiarului,DigiSign va revoca toate
certificatele active care fac obiectul prezentului Contract.
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Incetarea Contractului
81 Contractul inceteaza automat si deplin drept in oricare dintre urmatoarele situatii (2) la data la care expira, sau a fost revocat ultimul

certificat calificat emis in baza Contractului: (9) la data la care Beneficiarul a refuzat primul certificat calificat emis in baza Contractului: O)

la data la care DigiSign îs pierde calitatea de prestator calificat de servicii de incredere: (d) prin acordul partilor; (e) prin denuntare.

8.2 Partea care solicita incetarea contractului se obliga sa notifice cealalta Parte motivul incetarii cu minimum 30 de zile inainte de data la

care incetarea urmeaza sa Isi produca efecte, cu exceptia expirarii sau revocarii tuturor certificatelor digitale calificate emise în baza

acestui contract. Incetarea prezentului contract nu are efect asupra obligatiilor deja scadente dintre parti

9. Legea aplicabila. Solutionarea litigiilor
9.1 Contractul este guvernat de legislatia romana si europeana in vigoare, sediul materiei: Legea rr. 455/2001 privind semnatura

electronica, republicata, cu modificarile si completarile uitericare, HGR nr. 1259/2001 pentru aprobarea Normelor tehnice si metodologice

pentru aplicarea Legii nr. 455/2001, Legea nr. 451/2004 privind marca ternporala, cu modificarilesi completare uiterioare, Ordinul MCSI

îr. 492/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004, Regulamentul UE nr. 910/2014

privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactile electronice pe piata interna, Noul Cod Civil, aprobat prin

Legea nr. 287/2009, republicat. cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția datelor cu

caracter personal.

e. 2 Ligile de orice natura dintre Parti legate de prezentul Contract se vor solutiona pe cale amiabila, intr-un interval rezonabil de 30 zile

elanotificare, în caz contrar, solutionarea acestora se va realiza de instanta de judecata competenta,

9.3 Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal poate fi consultata la adresa
bttps:/hww.digisign.roluploads/Protectie_date.paf

10. comunicari
10.1 Orice comunicare dintre Parti, pentru a produce efecte juridice, se va face in mod obligatoriu n scris, dupa cum urmeaza: prin e-

mail, prin posta, curier cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de transmitere,

10.2 Beneficiar este obligat sa notifice DigiSign de indata sinu mai tarziu de maximum 48 de ore de la producere, orice modificare a

“datelor sale de Identificare, facand totodata si proba respectivei modificari
10.3 DigiSign va inrmana Utilizatorului certificatul digital calificat stocat pe dispozitivul criptografic securizat si documentele aferente, in

conformitate cu optiunea Utilizatorului exprimata in momentul inaintarii cereri catre DiiSign.

Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, amandoua avand aceeasi valoare
iuriaica,

Digisign S-A Beneficiar
Prin reprezentant. Administratia Lacuri Parcur si Agrement Bucuresti

TOY si DIBISION S-A. 40/8069/2005. RO 17544945, Capital social subscris 1 500000 RON, Capital civii 1 50Q£AD RON,_ e AUSTRIA Cont bancor: ROSA BIRL 0480 1201 W366 21XX. Banca Transiivania - Sucursala Chibrit.
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TIIMISTAAȚIA L

CONDITII GENERALE DE PRESTARE A sERVicIuLUI De|PĂTCV SI 1 i SREMNENT OU

SEMNATURA ELECTRONICA CALIFICATA si
MARCARE TEMPORALA CALIFICATA

Incheiat astazi 25-07-2022. intre

DIGISIGN S-A. societate comerciala cu sediul n st. Vai Madgearu n. 2-6, sector 1. Bucuresti tel: 0315202000, fo: 031.620.2080, ema oficegigsign.o inmatricula la
ru Regirlu Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 40 /80692005, Cod Unic de Inregistrare 17544945 cu atribut fiscal RO, cot bancar ROS4 BTRL 0480 1202

“6 2150 deschis Banca Transilvania - sucursala Cit in calitate de prestatrde servicii de incredere calificat conform Ordinului MCSI n. 672/27.11.2020, reprezentata de

domnuCati Cutrela, General Manager. în calitate de PRESTATOR, denumita în continare DigSign si

UTILIZATOR, persoana fica care are caltatea de titular al certificatului digtal calificat. identificat dupa cum urmeaza: SIMONESCU RODICA cu domiciliul n Str Principala nr.

526, Pers, |ud.Iov, Romania, nascu(o) la data de 05-11-1970 n Perle identifica(a) prin cart de identitate / buletin, seri IF numar 688646, ei de SPCLEP Peri, valabil

între 05-21-2019 s 05-11-2029. avand CH? 2701105470065, &al rodica. simonescu alpab.ro si cllon 0733270136.

1. Definitii
Saruiciu de Incredere „reprezinta toate si care dintre servici de baza privind certificarea arte de DigSign în calitate Prestator de Servici de Incredere aliate privind

mierea, adranitrarea, suspendarea. revocarea, ennairea, depozitarea i vericarea starii cericatelor digital calificate, in acceptiunea Regulamentului (UE) nr. B10/2016,

cizilor Comsei Earopene de punere» acestul În aplicare si legislatiei naioale in vigoare din domeniu, precum iaice alte servicii conexe mentianate le vadis.
nds, arfra2seala un serviciu electroni prestat în mod obishut in schimbul ei remuneratii cae consta in crearea semnaturi electronice, o sigililr electronice,

marclor terporale si a cetficatlor aferente seriilor respectiv.
“Utlizator reprezint persoana fizica n numele careia se emite certificatul dial pentru sernatura eectraicasi care creează o semnatura electronica, atibuindu-s asfel
atatea de laral cetifcatulu ital calcat. Uiztorul poate f persoana fizica care actioneaza in nume propri sau persoană fizica reprezentat desemnat al unei persoane

&: „apr Persoana fica sao persoana iuidic cre comanda si suporta costul nul servici de incredere rest deDigli. Benefiarul poste cancid cu
or a poatera faca suja eta

Carta CA patra semnatura letoni scana UnCica eri semnate lance care est ms de n presata de servicii de incredere cacat i cre
ndpărst cartale provan anasă d Reguli (UE). TORI,
Deade crea amet aletroic calCat Insarna un dapde creare a sematrior leoncare indeplineste cere presate în anal n
Regumeru (UE e 1001ear alora CCA seara aseara lecanica avansata creste creta de un depozit de rar» seatrlor cronice calcati care se bazeaza pe

Cat calcat peseturi alecroia aride un pretatr de eride redare cacat
teapa clocroia atadatIra eco cre lesa ate dt format liric de un art Moment. sabii dovezi ca aceste in urmauita i
cca men“aa tpar electronica calcata inseamna o marca temporal ecroica cre ndeonest urmatoarele cerinte:ar eta Ip data ara date EAIt sa excn mad eolian cdti sf schimbate farca acesut sa fedt(e aseza pe o sura d mp proc lega de ra unei codat:(stat zor semnal iarna arat So iltuni eleron avansat prestatorul de sri de incedere calcat sa printr-o atoda
colete
Dectmnt letoni insemna ac canin stoca i farma ecran secsl forma e txt sau de Ireistrare sonor, Vila stuiCe pal pre, dpi în Cotare CP. repeta atat Coul de Pat Proceduriuta de ercare Din, cat si Codul de Pac si rocatatd Marcare Tenorul Dia, spanafiarpr Inreate lare diaPode Coscaa demnn catina CP. Ierzota Polia de Cer uta de Catcare Digli. span rare real oran danFa Statement, deruta în cantare PO,reprezta o dedaral pub a Dig redactat iba englez Sestrta fu srumert sutana si

DRpetarVtror 3 Bepfcrr pnatra în mad corspunator a serul de creare clicate preste de DiCastarta iama ol informati pr persoana fa eratsa Intel (prtoara ala) o prea co denicalaate o arta
5tat, Besa, n specplft lun clemede dentare, um fn um, Puma de iar, dalde ocne, v larctor

ea la unulsau mai multe clemente specifice. propri denttatiisale fizice, zioogce, genetice pice, economice, cuturale sau sociale:
d asemenea valabile toate celelate definitii din Regulamentul (UE). 910/2014 privină identificarea electronica i seriile de incredere pentu tranzactie electronice pe

pita interna defitile din legalatia in vigoare aplicabile in aces domeniu precum si defnile specificate in CPPsi CP.

2. obiect
2.1. Prezentul document sableste termenii si conditile generale prind service de incredere calificate prestate de Diiign si solicitate de cate Utlizaor sau Beneficiar.

2.2. DIgSgn urizeaza service de incredere calificate în canformtate cu CP si CP În vigoare, acestea fiind considerate pate integranta&prezentului document.

2.3. Inatarea unei salar de prestare a unu servciu de incredere calificat catre DigiSgn implica acceptarea prezentelor conditii generale. DigiSign nu va presta serviciul de

neredere catict slctat în cazul în cae solitantul nu respecta modalitatile de dentare» acestuia conform legislatiei in vigoare, recurs daca acesta nu accepta prezentele

condi generale.
3. Durata
Piezentul document Intra n vigoare in momentul sermarii acestuia de catre Uizator, dar nu inainte de semnarea de catre Beneficiar» Contractului de presare servicii de incredere

acte si este valabil pe tota durata de valabilitate&certificatului ital calificat solicitat. dar nu mai mult de 3 ani

4. servicii
În vederea prestarii servicide incredere solicitate, DigiSgn asigura urmatoarele
4.1. Emiterea unul certificat digital calificat
43.1. Eritrea unui cotficat data calificat se resizeaza În conformitate cuprevedere CP si CP, precum si Instructiuilor publicate le adresa wa. digisig.ro.

3.2. Atunci cand emite un cerficat dial calificat. Diign verifica. pi intermediul Autoritatilor de Inregistrare, prin mijloace corespunzatoare si n conformitate cu legislatia in

oare, Identitatea si, atunci cand este cazul atributele specifice sle persoanei fizice care urmeaza sa alba catea de tural certificatului digital calcat.
1-3. Postatea de a opta pentru tizarea unul pseudonim le ete atribuita solicitarilor sul conditia ca acesta sa nu faca referire la expresii consacrate af necorespunzatoare

su care presupun uzurparea frouduloata a unul nume cunoscut r paroierea unei persoane.
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4.2. Reinndirea unul certificat digital calificat1 mie de cxprarea duratei de valabilitate a certificatului digital calcat, DigSig se blga sa notice Utlizatoru in acest sens, cu 45, 30, 15,7 si respectiv2ale Inainte de

data expira0 rea unulcartficat digital calificat se oplica Utlizatarlr care detin un certificat dial calificat emis de DilSign si care doresc o continuitate2acestuia procedura

realizandu-se în conformitate cu prevederile CP si CP, precum si instructiunilor pusiicate la adresa vw igisign4.e Renoireacaficatelo dale calificate se poate realiza si prin moace electronice, fld peris acelor tizaor care detin un certificat digital activ, emis de Atartatea

i Cantare DIiSign si sub condi ca cererea de reinnoire safe inaintata catre DiiSign cu cel putin 5 (cinci zl inainte de exprarea respectivul cerficat.

d ldentcarea Viatorului care sli rennrea unui certificat dial calificat se realizeaza urmand aceleasi reguli ca si in cazul emiterii,

2. Revocarea unui certificat digital calificat
51 evocarea unul corficat ditai calificat presupune anularea validitaii certificatului si » retragerii oricarui drept de iliareaacestui, actiunea find permanenta, existand
posibiitatea deareveni la starea Inialaacertificatului.
32. Revocarea unu cect data! calificat se realizeaza in conformitate cu prevederile CP si CPP, precum si instructiunilor publicate l adresa vw.
4-33. In cazu evoca nul certificat ital califict, DigiSqn va notifica imediat Vtlizatoru in acest sens, mentionand motivele care au stat la baza revoca
34. Dilign va nacie mentiunea de revocare 3 certificatului n registrul electronic de evidentaacertificatelor n termen de maxim 24 de ore, revocarea devenind apezabla

rilorde a cata Inaririi sale în reistrl electronic de evidenta3certificatelor. De asemenea. Digiign va introduce certificatul revocat n Lista Ceicaelr Revocate.

3.3 Diglian va face dsponiul oncarei part iteresate Informatile privind statusul certificatelor emise lexempu: activ, suspendat, revocat, expra). Aceste informati vor fi

pori pentu fiecare certificat mis, la orce moment de timp inclusiv dupa exeirarea certificatului într-un mod automat, de incredere satui eficient.

e, Revocorea unul cartificat calificat se realizeaza în termen de 24 de ore din momentul in are DiiSign aluat la cunostinta despre apatia oricaria dintre urmatoarele cazuri

6) lo carena Utlzatorulu sisau Bereficiarului dupa o prealabila verificare a identitatii acestuia i in conformitate cu instructiuile publicate la adresa www. digi
(6) e decesul or punerea sub interdictie» tiizatoralui au printr-o hotarare judecatareasca definitiv.

(e) daca se dovedeste in mod neindailic ca certicatu a fost eri in baza unor informatii eronate sau falseor datele esentiale in baza caror
corespund resita.

e: e dovedeste utlizarea certificatului gt calificat în mod fraudulos sau în cazul in care datele de creareasermnaturir electroni

st emis certficatl na mai

situ marclor temporale a fost

n expirarea perioadei maxime in care certificatul poate avea statusul de suspenda.
pentru oricare din cazurile descris la punctul 4.82 din CP.
4.4. Suspendarea unui certificat digital calificat
41, Suspendarea unul certificat digital calcat arage pierderea terporara 3 valabiltatii unui certificat digital calificat. i se relizeza in conformitate cu prevederile CP si CP.

precum si instructiunilor publicate la adresa wra,diisig.r. Termenul mai În care un certificat digital calificat poate avea statusul de suspendat este de 30 (reizeci) e zi.

2. In cazu suspendarii unui certificat dial calificat. Digiign va nota imedatVtzatoru in acest sers, mentionand motivele care au stat la baza suspendari
4.43. Suspendarea unul catficat calificat se realizeaza în termen de 24 de ore din momentulincare DigSignaluat a cunostinta despre aparitia oricaruia intre urmatoarele cazuri

(a) a cererea utizatorulu sifsau Benficarului. dupa o preslabila verificare a identitatii acesuia si in conformitate cu instructiunilor publicate la adresa vw diglign._5

(6) daca s-a dispus suspendorea printr-o hotarare judecatoreasca definitiv,

(centru oricare in cazurile descrie la art. 2,6 în condi În care exista doar suspiciune n acest sens
(6 în orice alte sustii care sut necesare explicati or informatii suplimentare din parte Utlizatoruui sau Beneficiar.
4.5. Verificarea si Validarea unul certifica digital catiicat
51. Dupa acceptarea certificatului de care Vularul acestua, DiiSgnioegistreaza n registru lecraic de evidenta a cetficataor emise, cheia publica 3 acestuia certificatul
“Severina din momentul respectiv pozat tertlor. Asfel orice parte Interesata poate verifica un cericatu gal calificat prin consultarea registrului electronic, disponibile adresa

ra iisignro,5. In cazul în cae certificatul dial calificat este revocat sau suspendat acesta este inscris In sta Cetficatelor evocate, care este publicatao data la 24 de ore, valabilitatea

unei ste find de 48 de ore.

5.3. DiiSign asigura oricarei part iteresate în veiicarea unui certificat digital calificat emis de Autortatea de Certificare Digiig, validarea acestuia in imp real prin intermediul

protocolului OCSP.

5. Obligatiile si raspunderea DigiSign
3.1. DigiSig se obliga sa respecte prevederile CPsi CPP, precum si cele le legisiatie europane si nationale apcable. Astfel. obligatie princpale ale Disiign sunt

fa) sa respecte condi generale din prezentul document precurn si toate procedurile si politicile de certficare in vigoare, publicate la adresa ww. 5igh.o

6 na emita un certificat dial calificat fara identificarea prealabila 3 solicitantului, conform legislatiei nationale aplicabl n vigoare, precum sia validri datelor si

|mentelor care stau la baza emiterii ceificatului

iure secuntatea sistemelor informatice uiiate pentru oferirea seriilor de incredere calificate, flsind practicile unanim recunoscute in domeniu i recomandate de

andardeeInternaiorale

sa emita certat dlta calcat in termen de maximum (cin) zile lucratoare de la data receptonaii setului complet i corect de documente necesare procesului de emitere
+ coifului cu exceptia cazului in care Utilizatorul in mod expres solicita o alta data peste cele 5 (inc) ie:
(4) sa puiice În registrul electronic de evidenta certificatele digitale calificate acceptate de care tul acestor
(0) sa publice Lista Certificatelor Revocate în conformitate cu prevederile CP si CPP n vigoare,

0) a nice Uilzatorul cu pre la: (1) refuzul dea emite cerificatu. motivele deciziei posibilitatile de remediere, daca exist, (2) eriterea certificatului italcalcat si

odaltatle de utizare i Instalare corespunzatoare2acestuia (3) expirarea cecficatlu italclica sau (4) cu privire la revocareasuspendarea aces.
(0) sa proceseze cererile de revocare sosuspendare în maxim 24 de re de la receptionarea solicari sa asigure verificarea identitatii solcitontului

(n sa preucreze dlele cu caracter persana In Tod corespunzator l cu respectarea dspoztilor legale în materie, în vigoare.

2, în cazul nerespectari abigatior prevazute de legislatia în vigoare din domeniul servicide incredere calcate, DigiSign este raspunzator petru prejcile aduse oricaror

Peri oane ce au urce Diiign este raspunzator pentu prejudiciucauzat in mod intentionat sau in neglenta oricarei persoane fie sau juridice careii ntereaza conduta

e efectele juridice ale respectivelor certificate numai in ceeace priveste
a) în momentul emiterii crficatuui, exactitatea ture informatilor pe carele contine certificatul;

6) in momentuleter cerificatului, transmiterea cate USizator 2 datelor dcreare si verificare a sermaturilor electronice ssau marcilor ternporal;

(e intreruperea imediata s dfntiva » ocesalu la satele de creare si verficarea senatul electronice sisau marcilor terporae n cazu in care acestea aufost compromise si
Sub conditia ca DigiSig sa fost netificat corespunzator În prealabil
(a) cette cazuri prevazute de legislatia aplicabil in vigoare, În momentul emiterii cerficatului digital calcat
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+6. obligatiile Utilizatorului
6.1. Prin sermarea prezentelor conditii generale Utilizatorul declara ca aluat la cunostinta i accepta urmatoarele obligatii
(a) sa furnizeze toate informatie necesare. în mod complet si corect, in vederea emiterii certificatului dia calificat
(6) sai dea în mod expres acordul, rin semnarea prezentului document ca Dilign sa prelucreze si sa stoheze datele sale cu caracter personal recul retinerea unei copi
carti de identitate. În vederea resizării operatiunilor necesare prestari srvicior de incredere calificate solicitate incluslv privind iizarea unera din acestedate pentru a crea, a
mentine i» pune la dispozitie, în mod publi, registrul electronic de evidenta a certificatelor igtale, conform legislatiei aplicabile, în vigoare
(6) sa utizeze dor acele dispozitie criptografice securizate sial caii software agreate si recomandate de Digi. in calin care ii exprima optiunea in schi rin cerere care se

anexeaza lo prezentul docurment privind generarea pe cont propriu perechi de chei ciptograie, In acest caz, cererea va contine si declaratia tilatoului precum ca acesta

respecta standardele agreate si recomandate de DigiSig privind generarea perechii de chei crtogtfice;
Osa utieze cerficatul dal calificat emis In numele sau dor petru scopurile declarate ale acestuia si conform aril de aplicabilitate a acestuia, in conformitate cu CP si CPP ale

Autoritatilor DiQSign
(e) sa respecte ghidul si instructiunile DigiSign privind tiizarea corespunzatoare certificatelor digitale calificate sia dispozitivelor citografice securizate pe care acestea sunt

Stocate si sa nu depaseasca Intai impuse prin prezentele conditii generale
(6 sa solicite de indata DIgiSig revocarea sau suspendarea certificatului ital calcat in cazul producer oricarui eveniment soecificat lar. 43 si 44
(o) sa respecte prezentele condi generale, precum si procedurile si pltie de cericare Dian n vigoare publicate la adresa san. diisig.r,
(0) sa verice continutul certificatului ital clica n mornentul primirii acesta n specia! corectitudinea datelor si complementaitatea chei publice cu cea privata pe care
detine, în cazul unei neconcordante sa solite de indata revocarea certificatului. In cazul in care Utizatorul ua sesizat DigiSign despre eventualele nereguli in termen de 5 le
ele primirea acetua, certificatul est conslderat implicit acceptat de catre Ulizato. De asemenea, certificatul este considerat acceptat de catre Utilizator si din momentul in care

esta realizeaza prima operatiune cu certificatul respectiv, Fiecare cericat dial califict acceptat este publicat In registrul electroni de evidenta» certificatelor emise de

Autoritatile de Certificare DigiSgh, publcat la www signo
nsa aduca la cunostinta DigiSgn, de inta, orice modiicare aparuta n datele sale de Identificare

0sa nu încerce, n ic un falsi priniiun ile, accesarea neavtorizata sau vreo interventie informatica asupra baze de date sau a echipamentelor DigiSgn:

Ş- Sarude incredere clicate cu buna credinta si sa nu angajeze în ici un fel raspurderea Diiign În cazuln care respectivele servicisut tiiate in moc

clor 014125 Tel: 31 6202000, fax 3 620 2050. oficedigignio

punzator stau fraudulos

ice nertapectare de catre Wlizatar a bligatilor sale va fi considerata incalcarea contor generale si va atrage dupa sin revocarea certificatelor digitale calificate si

areptul Digde salcia plata de dauneintrese.
7. Limitari, restrictii s excluderi
7.3. Corificatele dial calificate pent semnatura lectrnica poti tiizate doar pentru realizarea operatiilor riptografice precum astentiicare, sernare electronica si

marcare temporala i doar de catre tular certificatului. Este interzis ulzarea certificatului digital calificat pentru sernatura electronică în alte scopuri decat cele indicate si
emise de Dig si ete interzisa uilizarea unui certificat digital clica expirat, suspendat sau revocat petruacrea semnaturi electronic sau marci temporale.
72, Utlzarea servicilor de incredere calificate prestate de catre DigSgn se va realiza doar in conformitate cu instructiune si ghidurile care emana de la Diiign ar În cazul în

care acestea sunt incalcate. DgiSign este exoneratde raspundere pentru prejuicile rezultate din uslizaeasevicilor are depasesc restrictie indicate

7.3. Digg nu este responsabila pentru (o) daunele cauzate de forta majorisa cazul forul. (6) de ulizarea necorespunzatoare 2 servicilr de incredere calificate c) stocarea

de date eronate în bazele de date al Diiig si includerea acestor în certificate igtle emise Utlizaoruui in cazul in care lizatorul a declarat ca aceste date sunt corecte, (0)

prejudicile cauzate de furtul sau deteriorarea dispozitivelor criptografice securizate cae stocheaza certificatele digital, folosirea neautorizata a acestora sau pentu aice fel de

egifenta a Utiiatorului in pastrarea si ulizarea acestora.

a. Digg nu si aura raspunderea i nu poate obligata la plata de dauna pentu prejuicii indirect, beci sau profituri nerealizate, perde financiare, de clnt sau date

În tusa existentei unei otel de cereri de acoperire prejudicii sur. raspunderea Digisig est limitata la contravaloarea serviciului restaipentu fiecare cerere de acest

715. Digi si rezerva dreptul dea refuza emiterea unul certificat digital calificat acelor solicitant cae nu au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor lor, conform legislatiei

natonale n vigoare sau daca» identica absenta abiltatlor solitarde ac sisu scrie,
= Confidentialitat, Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. DiiSgn colecteaza, proceseaza. stocheaza si arhiveaza date cu caracter personal n scopul furnizarii seriilorde incredere calificate soictate si numai In conformitate cu

prevederi legislatiei aplicabil, În vigoare, sin conditii ce aaiurs pastrarea canfidenialaatuturor informator de cae fa cunostinta atat incheierea contarctlu cats pe

parcursul derularii acestuia.

2, Furnizarea datorcu caracter persana de catre Ublizator est cbligatorie pentru ca Diiigh sa poata presa servici de incredere calificate solicitate de catre uSlizator, lar

6 Utiatorului de  funiza aceste date atrage după sine imposliitatea prestari servcilor
Conform Legi n. 455/2001 rind semnatura electronica, u toate modificarile uericare, DigSign n calitate de prestator de servicii de incredere calificate, este blat sa
ee tone datele care au stalo baza emiri unu crfict digital calcat pe o perioada de 10 (zece) ani dela data incetarii valabiltticertficatuli în cauza. Dupa trecerea

acestui term, Informatie si datele cu caracter personal cu privire la certificat vo distruse cu respectarea prevederilor legislatiei In vigoare privind arhvarea, ste, Vlizatorul

“n poate extra dreptul de af uitat sub conditia de af trecut perioada în care DigiSign este obligata să pastreze datele.
4. DiiSan si mandataii sai Vor asigura confidentiltatea datelor cu caracter personal furnizate de catre Uzato sau solicitate de l acesta cu exceptia statii in care

dhngarea acestor date ete realizata cu acordul prealabil lUtizatrulidati baza prezentelor Conti la cererea unor terti aliati sau pentru prestarea unor servcii de catre

dei (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectare 3 debitelor tc). Deasemenea, datle cu caracter personal vor putea fi dezvaluit auditorilor tertilor a caror

cand depinde de servicile d e ceticare furnizate de Digisi. organismelor de certificare sau de supraveghere precum si altor institutii sau organisme publice, firmelor aliate
Digsgn si n once at situatii tere justificate cu nsitarea prealabila a Utlizatorulu n vederea indeplini scopul anterior amină si cu protejarea drepturilor utilizatorului

8,Dinii rezerva dreptul de»prelucra datele cu caracter personalin scopuri prometirale,cu respectarea drepturilor Utizaorilor prevazute de lege în acest ses, În cazu

În core aceste opartluni sunt realizate de catre terte parti datele cu caracter personal vor putea f comunicate acestora. Ulizatorii isi pot retrage aricand consimiamantul pentru

aizarea datelor sale personale n scop promatianal, pri inaintarea unei cereri scrise catre DIgiSig cererea ce devine anexa si parte interantaaconditiilor generale. Asii

Pg datele cu carate personal prelucrate in scap promational.Vlizatorul beneficiaza de rmataaree drepturi 2) areptul de Informare. b) reptul de accesl date, dreptul de

Înterventi asupra datelor, d) dreptul de opozitie, e) dreptulde a n fi supus unei decizi individuale, ) dreptuldease adresa justitiei si o) dreptul dea face plangere la Autontatea

atinala de Supraveghere&Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ataproection o). n calitate de autoritate de supraveghere

6. Utizatoru re în aceeasi masura obligati de a pastra confidntialtaea„conform Policii de Confdentaltate În vigoare la data emiterii certificatului, publicata la adresa

ru digisig.o
8.7, Nat Diiign, at si iizatar vor fi exonerati de raspundere privind dezvaluirea de Informatii confidentiale in cazul n care 9) informatia era cunascuta unei pat inainte ca

sta sa fost comunicata de catre cena pare, (b) Informatiaafost dezvaluta dupace afost obtinut acordul scris al partii proprietare informatiei respective, () partea care

ra obligata la confidentiale, fost obligatn modlegal sa dezvaluie respectiva informatie.
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 Dezvaltirea arcare informatii confidentiale catre persoanele implicate in procesul de prestare a senior de incredere calificate, se varealiza in mod confidential cu

Peapeataa dispozitia Regulamentului n. BTA[2016 si se va extinde doar asupra acelor informati necesare pentru indeplinirea activtatior persoanelor respectiv,aa pate Done avea orce doar informație disponibile publi in crifcate (precum: nume, prenume, erai). Cllalte dat fumizae in aplicație trimise catre DigiSgn

vor dezvalute În ici cicumstanța vreunei terțe paț. În mad voluntar sau intenționa (cu excepția situațiilor prevazute de lege
0-10. Prezentae conditii de cofideniaitate se vor completa cu prevederile legislatiei nationala sl europeana, cu rii la prelucrarta datelor cu caracter personal.

N
poatef consultat la adreza itp diiSign ralploads/Protectie, date pf.

9. Incetare
Prezentle condi generale vor inceta in ura in urmatoarele situati

abla expirarea sau revocarea cecului digital calificat;

6)data resingarii cereri de cerificat,

(ein caz de neacceptarea certificatului digital clicade catre Uizatar;
(a) n termen de 30 (treizeci de zile dela receptionarea unei notificari din partea Digi, refrtoare la incalcarea de catre iata a obligatiilor asumate prin conte generale si

daca aceast incalcarea nu a fost remediat in acest interval

(ev cazul incetarii contractului de prestari servicii de incredere calificate, incheiate intre Digi Sin si Benfica,
ocetarea canătilr generale atrag dupa sine revocarea certificatului ital clicat, n cazu in care acesta este inca ct, Incetarea Contractului nu are niciun efec asupra

oblgatilor deja scadente intre par.
10. Disponibilitate
10.1, Dian asigura programul cu publicul delui pana vineri. intre orele 090 si 17:00, u exceptia sarbatorilor legale nationalesi pune la dispozitia Uizatailor si oricarr alte

pa interesate, departamentul HelpDesk 24 de ore di 24,7 ze di 7, a numarul de telefon 031 620 200 sa prin ema la suportedigisig.o, privind orice Informati refertoare

fa seriile de incredere calificate furnizate, precum si alte produse si servicii conexe,
10.2. DigSign garanteaza accesul la seu din str. Vi Madgearu. 2-6 sector 1,

menajat unei rampe de access Iulcare dispune de indicatii sonore si vizusie,
ucuresti, Romania, persoanelor cu dizabltat rin asigurarea unu oc de parcare specia

EcaEelee Contractul sau executarea acesvor i saluionat pe clarade reprezentarii Pata, oform Codului e procedura il
epeoaPaaECalaoda ariatatartanagta

aaadpatacatdtcaaa erăana
Condtile generale au fost intocmite in daua exemplare, cate unulpentr fiecare parte, amandoua avand aceeasi valoare juridică

PRESTATOR,

DisiSign S-A
UTILIZATOR,

SIMONESCU RODICA

Pn NET
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