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1 Słownik
1)

Ustawa - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U nr 130 Poz. 1450
z późn. zm.).

2)

Rozporządzenie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia
warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te
podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania
i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz U nr 128 poz. 1094).

3)

Polityka – niniejsza polityka certyfikacji.

4)

Regulamin – regulamin certyfikacji wspierający Politykę.

5)

Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej –– jest to wydzielone organizacyjnie
centrum certyfikacji elektronicznej działające w ramach struktur Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. , zwanej dalej ,,PWPW S.A.” świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie
objętym Polityką, zwane dalej ,,Sigillum PCCE”.

6)

Punkt rejestracji- jednostka organizacyjna Sigillum PCCE lub inna jednostka organizacyjna
działająca w jej imieniu, wykonująca zgodnie z Polityką niektóre funkcje związane ze
świadczeniem usług certyfikacyjnych

7)

Algorytm RSA – algorytm kryptograficzny określony jednoznacznie przez identyfikator obiektu
„{ joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1 }”.

8)

Klucz – liczba, symbol lub ciąg liczb lub symboli jednoznacznie wyznaczający przekształcenie
kryptograficzne spośród rodziny przekształceń zdefiniowanej przez algorytm kryptograficzny.

9)

Para kluczy algorytmu RSA – dwa klucze (klucz prywatny i klucz publiczny) wyznaczające
wzajemnie odwrotne przekształcenia spośród rodziny przekształceń zdefiniowanej przez
algorytm RSA.

10) Klucz podpisujący – klucz prywatny służący do składania podpisu elektronicznego; klucz
podpisujący stanowi dane służące do składania podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy.
11) Klucz weryfikujący podpis – klucz publiczny służący do weryfikowania podpisu elektronicznego;
klucz weryfikujący podpis stanowi dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego lub dane
służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego w rozumieniu Ustawy.
12) Klucze infrastruktury – klucze kryptograficzne algorytmów kryptograficznych stosowane do
innych celów niż składanie lub weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego lub
poświadczenia elektronicznego, a w szczególności klucze stosowane:
a)

w protokołach uzgadniania lub dystrybucji kluczy zapewniających poufność danych,

b)

do zapewnienia, podczas transmisji lub przechowywania, poufności i integralności
zgłoszeń certyfikacyjnych, kluczy użytkowników, rejestrów zdarzeń,

c)

do weryfikacji dostępu do urządzeń, oprogramowania weryfikującego lub podpisującego.

13) Certyfikat klucza weryfikującego podpis – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego klucz
weryfikujący podpis jest przyporządkowany do osoby składającej podpis elektroniczny i które
umożliwia identyfikację tej osoby; certyfikat klucza weryfikującego podpis jest certyfikatem w
rozumieniu Ustawy.
14) Certyfikat klucza publicznego – certyfikat klucza weryfikującego podpis.
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15) Kwalifikowany certyfikat – certyfikat spełniający warunki określone w Ustawie, wydany przez
kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone
w Ustawie.
16) Poświadczenie elektroniczne – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do
których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane umożliwiają identyfikację podmiotu
świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz
spełniają następujące wymagania:
a)

są sporządzone za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego
usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne bezpiecznych
urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania
poświadczenia elektronicznego,

b)

jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna.

17) Zaświadczenie certyfikacyjne – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do
weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do podmiotu świadczącego
usługi certyfikacyjne lub ministra właściwego do spraw gospodarki i które umożliwia
identyfikację tego podmiotu lub organu.
18) Ścieżka certyfikacji klucza weryfikującego podpis - uporządkowany ciąg zaświadczeń
certyfikacyjnych lub zaświadczeń certyfikacyjnych i kwalifikowanego certyfikatu utworzony
w ten sposób, że przy pomocy danych służących do weryfikacji poświadczenia elektronicznego
i nazwy wydawcy pierwszego zaświadczenia certyfikacyjnego na ścieżce możliwe jest
wykazanie, że dla każdych dwóch bezpośrednio po sobie występujących zaświadczeń
certyfikacyjnych lub zaświadczenia certyfikacyjnego i certyfikatu poświadczenie elektroniczne
zawarte w jednym z nich zostało sporządzone przy pomocy danych służących do składania
poświadczenia elektronicznego związanych z drugim z nich; dane służące do weryfikacji
pierwszego poświadczenia elektronicznego są dla weryfikującego „Punktem zaufania”.
19) Punkt zaufania – patrz „ścieżka certyfikacji klucza weryfikującego podpis”.
20) Lista CRL – lista unieważnionych i zawieszonych
certyfikatów klucza publicznego
wystawionych przez dany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne oraz ewentualnie
unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych wystawionych przez ten podmiot. Lista jest
poświadczona elektronicznie przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
21) Lista ARL – lista unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych wystawionych przez dany
podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Lista jest poświadczona elektronicznie przez podmiot
świadczący usługi certyfikacyjne. Podmiot nie musi wystawiać listy ARL, jeśli informacje
o unieważnionych zaświadczeniach certyfikacyjnych zawiera w wystawianej przez siebie liście
CRL.
22) Subskrybent – osoba fizyczna, która zawarła z PWPW SA umowę o świadczenie usług
certyfikacyjnych.
23) Strona ufająca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która w granicach określonych w polityce certyfikacji może działać w oparciu
o certyfikat lub zaświadczenie certyfikacyjne. Stroną ufającą jest również Subskrybent, jeśli
wykonuje działania w oparciu o wystawiony zgodnie z Polityką certyfikat lub zaświadczenie
certyfikacyjne.
24) Odbiorca usług certyfikacyjnych - Subskrybent usług certyfikacyjnych lub Strona ufająca.
25) Zamawiający – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która może finansować usługi certyfikacyjne świadczone na rzecz danego Subskrybenta. Dane
Zamawiającego mogą być umieszczone w certyfikacie Subskrybenta. Zamawiający posiada
prawo do unieważniania certyfikatu Subskrybenta (art. 21 ust. 2 pkt. 5 Ustawy).
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26) Kwalifikowane usługi certyfikacyjne – usługi certyfikacyjne świadczone przez podmiot
posiadający wpis w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
zgodnie z Polityką odpowiadającą temu wpisowi.
27) Komponent techniczny - sprzęt stosowany w celu wygenerowania lub użycia danych służących
do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poświadczenia elektronicznego.
28) Moduł kluczowy – urządzenie współpracujące z komponentem technicznym, przechowujące
klucze infrastruktury lub dane służące do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych lub
poświadczeń elektronicznych, lub klucze chroniące te dane, lub przechowujące części tych kluczy
lub danych.
29) Bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego – urządzenie służące do
weryfikacji podpisu elektronicznego spełniające wymagania określone w Ustawie i
Rozporządzeniu.
30) Najwyższa wartość graniczna transakcji - wartość kwotowa określająca ograniczenie najwyższej
wartości transakcji, w której Certyfikat może być wykorzystywany. Wysokość wartości
granicznej transakcji określa Zamawiający/Subskrybent.
31) Zgłoszenie certyfikacyjne - plik w formacie PKCS#10 zawierający miedzy innymi nazwę
wyróżniającą Subskrybenta oraz klucz publiczny.
Określenia wykorzystywane w Polityce, a niezdefiniowane powyżej należy interpretować zgodnie z
definicjami zawartymi w Ustawie i Rozporządzeniu.
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2 Wprowadzenie
Niniejszy dokument stanowi Politykę certyfikacji PWPW S.A., dla utworzonego w ramach struktur
organizacyjnych PWPW S.A. centrum certyfikacji elektronicznej o nazwie Sigillum Polskie Centrum
Certyfikacji Elektronicznej zwane w dalszej części dokumentu Sigillum PCCE, w zakresie
świadczenia Kwalifikowanych usług certyfikacyjnych polegających na wystawianiu certyfikatów
kluczy weryfikujących podpis - certyfikatów w rozumieniu Ustawy.
Niniejsza polityka stosuję się dla urzędu kwalifikowanego PWPW - kwalifikowany CA , który
został utworzony po aktualizacji zaświadczenia certyfikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 128 poz. 1101). Poprzednie zaświadczenie
będzie stosowane jedynie w celu tworzenia i publikowania list certyfikatów unieważnionych w okresie
do dnia 11.05.2017 r.
Politykę należy rozpatrywać łącznie
i opublikowanym przez Sigillum PCCE.

z odpowiadającym

jej

Regulaminem,

opracowanym

Polityka stanowi własność intelektualną PWPW SA.
Postanowienia Polityki są zgodne z wymaganiami nałożonymi na kwalifikowane podmioty
świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie wystawiania certyfikatów, określone w Ustawie
i Rozporządzeniu.

2.1

Ważne informacje dla Subskrybentów i Stron ufających

Każdy Odbiorca usług certyfikacyjnych świadczonych przez Sigillum PCCE ma obowiązek
zapoznania się z niniejszym dokumentem. Subskrybent ma obowiązek zapoznania się z Polityką przed
podpisaniem umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, natomiast Strona ufająca przed użyciem
jakiegokolwiek certyfikatu klucza publicznego lub innych danych poświadczonych elektronicznie
przez Sigillum PCCE wystawionych zgodnie z Polityką.

2.2

2.3

Identyfikator Polityki
Nazwa Polityki

Polityka PCCE dla certyfikatów kwalifikowanych

Kwalifikator Polityki

Brak

Wersja Polityki

3.0

Status wersji

Zatwierdzona

Numer referencyjny
/OID (ang. Object
Identifier)

{ iso(1) member-body(2) PL(616) organisation(1) Sigillum-Polskie
Centrum Certyfikacji Elektronicznej(113560) Polityki certyfikacji(10) 1 1
0}

Data wprowadzenia
w życie

08.05.2015

Data wygaśnięcia

Do odwołania

Odnośny Regulamin
Certyfikacji

Regulamin PCCE dla certyfikatów kwalifikowanych

Rozpatrywanie skarg

Skargi na działalność Sigillum PCCE oraz Punktów rejestracji są przesyłane na adres:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.,
Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej,
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00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1,
e-mail: sigillum@pwpw.pl,
www.sigillum.pl,
tel: +48 prefix 22 464 79 79
Skargi mogą być zgłaszane do Dyrektora IT.
Skargi są rozpatrywane przez Dyrektora IT.
Skargi na działalność Sigillum PCCE oraz Punkty rejestracji działające z upoważnienia Sigillum
PCCE rozpatruje również minister właściwy ds. gospodarki, na podstawie art. 42 Ustawy.
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3 Zakres usług certyfikacyjnych
W ramach Polityki Sigillum PCCE wystawia dla Subskrybentów certyfikaty kluczy weryfikujących
podpisy.
Certyfikaty kluczy weryfikujących podpisy, wystawione przez Sigillum PCCE zgodnie z Polityką,
stanowią kwalifikowane certyfikaty.
Nie ogranicza się ilości certyfikatów wystawionych jednemu Subskrybentowi.

3.1 Profil kwalifikowanego certyfikatu
W ramach Polityki Sigillum PCCE wystawia certyfikaty kwalifikowane zawierające następujące
elektroniczne struktury danych:

Pole

Opis/wartość

tbsCertificate

Poświadczona elektronicznie treść
certyfikatu

signatureAlgorithm

Sha-1WithRSAEncryption:
{ iso( 1 ) member-body(2) US(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5 }

signatureValue

Wartość poświadczenia elektronicznego

Poświadczona elektronicznie treść certyfikatu
Pole

Opis/wartość

version

„2“

serialNumber

Numer unikalny w ramach certyfikatów
wystawionych przez Sigillum PCCE

signature

Sha-1WithRSAEncryption:
{ iso( 1 ) member-body(2) US(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5 }

issuer

identyfikator wystawcy certyfikatu
countryName

“PL”

organizationName

”Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A.”

serialNumber

numer wpisu do rejestru kwalifikowanych
podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne:
„Nr wpisu: 3”

commonName
validity

“PWPW - kwalifikowany CA”
oznaczenie okresu ważności certyfikatu

notBefore

data i czas początku okresu ważności
certyfikatu

notAfter

data i czas końca okresu ważności
certyfikatu

subject

identyfikator Subskrybenta (format
identyfikatora określono poniżej)

subjectPublicKeyInfo

określenie algorytmu używanego przez
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Subskrybenta oraz jego klucz publiczny
algorithm

RsaEncryption:
{ iso(1) member-body(2) us(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 1 }

subjectPublicKey
modulus

moduł klucza

publicExponent

wykładnik klucza publicznego

extensions

rozszerzenia X.509 certyfikatu

Pole identyfikatora podmiotu ‘subject’ umożliwia zidentyfikowanie podmiotu związanego z kluczem
publicznym, umieszczonym w polu klucza publicznego wydanego certyfikatu. Pole ‘subject’ musi
zawierać niepustą nazwę wyróżniającą podmiotu. Zawiera niektóre lub wszystkie atrybuty zawarte w
następującym zbiorze atrybutów:
1)

nazwa kraju (ang. countryName),

2)

nazwa powszechna (ang. commonName),

3)

nazwisko (ang. surename),

4)

imię (imiona) (ang. givenName),

5)

numer seryjny (ang. serialNumber),

6)

organizacja (ang. organizationName),

7)

jednostka organizacyjna (ang. organizationalUnitName),

8)

województwo (ang. stateOrProvinceName),

9)

nazwa miejscowości (ang. localityName),

10) adres (ang. postalAddress),
11) pseudonim (ang. pseudonym).
Możliwe są 3 warianty formatów pola ‘Subject’ certyfikatu:
1)

pole zawiera następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię (imiona), numer seryjny
(PESEL albo NIP),

2)

pole zawiera następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwa powszechna, numer seryjny
(PESEL albo NIP),

3)

pole zawiera następujące atrybuty: nazwa kraju i pseudonim.

W każdym z wymienionych powyżej przypadków pole ‘Subject’ może zawierać dodatkowo
następujący zestaw atrybutów: ‘organizacja’, ‘nazwa województwa’, ‘nazwa miejscowości’ i ‘adres’.
Zestaw ten jest nierozłączny (jeśli występuje, to wszystkie atrybuty muszą wystąpić) i określa dane
Zamawiającego certyfikatu.
Jeśli pole ‘Subject’ zawiera atrybuty ‘imię(imiona)’ oraz ‘nazwisko’, to atrybut ‘nazwa powszechna’
może również zawierać imię(imiona) i nazwisko Subskrybenta.
Jeśli pole ‘Subject’ zawiera atrybut ‘pseudonim’, to atrybut ‘nazwa powszechna’ może również
zawierać pseudonim Subskrybenta.
Sigillum PCCE może odmówić wpisania w identyfikatorach DN treści wulgarnych lub powszechnie
uznanych za obraźliwe.
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Rozszerzenia X.509
Rozszerzenia standardowe:

Pole

Opis/wartość

krytyczne ?

authorityKeyIdentifier

Rozszerzenie to identyfikuje klucz
publiczny służący do weryfikacji
wydanego certyfikatu.

NIE

keyUsage

nonRepudiation – w przypadku
certyfikatów kwalifikowanych

TAK

certificatePolicies

TAK

policyIdentifier

wskazanie na niniejszą politykę
certyfikacji

policyIdentifier

ewentualne wskazania na inne
Polityki, których wymagania są
spełniane przez certyfikat

subjectAltName

rozszerzenie opcjonalne

rfc822Name

NIE

adres poczty elektronicznej
Subskrybenta – jeśli występuje

basicConstraints

określenie, czy Subskrybent jest
użytkownikiem końcowym, czy też
podmiotem wydającym certyfikaty

TAK

subjectDirectoryAttributes

rozszerzenie to zawiera dodatkowe
atrybuty powiązane z subskrybentem i
dopełniające informacje zawarte w
polu subject oraz
subjectAlternativeName

NIE

title

stanowisko - umożliwia określenie
pozycji lub funkcji podmiotu w firmie

dateOfBirth

data urodzenia- zawiera datę urodzenia
subskrybenta

placeOfBirth

miejsce urodzenia – określa miejsce
urodzenia subskrybenta

countryOfCitizenship

obywatelstwo – deklarowany kraj
pochodzenia subskrybenta w dniu
wydawania certyfikatu

countryOfResidence

kraj pobytu – deklarowany kraj
zamieszkania subskrybenta w dniu
wydawania certyfikatu

Rozszerzenia niestandardowe:

Pole

Opis/wartość

qcStatements

krytyczne ?
TAK

qcStatement-QcCompliance
statementId

oświadczenie wystawcy, że
certyfikat jest certyfikatem
kwalifikowanym, wydanym przez
kwalifikowany podmiot świadczący
usługi certyfikacyjne – rozszerzenie
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występuje jedynie w certyfikatach
kwalifikowanych { itu-t(0) identified-organization(4)
etsi(0) id-qc-profile(1862) 1 1}
qcStatement-QcLimitValue
statementId

limit transakcji, którą jednorazowo
można potwierdzić przy pomocy
certyfikatu – rozszerzenie może
występować jedynie
w certyfikatach kwalifikowanych { id-etsi-qcs 2 }

statementInfo
MonetaryValue
currency

waluta – według ISO 4217

amount

mantysa

exponent

wykładnik (kwota graniczna
transakcji = mantysa * 10 ^
wykładnik)

qcStatement-subjectSignatureType
statementId

określenie roli, w której występuje
Subskrybent, jeśli w polu ‘subject’
certyfikatu określono dane
Zamawiającego
{ iso(1) memberbody(2) pl(616) organization(1) go
v(101) moe(3) pki(1) certificateextensions(1) 2 }

statementInfo

weWlasnymImieniu (1),
upowaznionyPrzedstawiciel (2),
czlonekOrganu (3),
organWladzyPublicznej (4)

Sigillum PCCE, zgodnie z Polityką, może wystawiać również:
1.

Zaświadczenia certyfikacyjne kluczy publicznych ministra właściwego do spraw
gospodarki – zgodnie z wymaganiami aktów wykonawczych do Ustawy.

2.

Autocertyfikaty - samopodpisane zaświadczenia certyfikacyjne – służące do zapewnienia
integralności przy dystrybucji kluczy publicznych Sigillum PCCE wykorzystywanych do
weryfikacji zaświadczeń certyfikacyjnych i certyfikatów wystawianych zgodnie z
Polityką.

3.

Certyfikaty zakładkowe - zaświadczenia certyfikacyjne służące, przy wymianie kluczy
Sigillum PCCE, do poświadczenia elektronicznego nowego klucza publicznego Sigillum
PCCE przy użyciu dotychczasowego klucza podpisującego Sigillum PCCE oraz do
poświadczenia elektronicznego dotychczasowego klucza publicznego Sigillum PCCE przy
użyciu nowego klucza podpisującego Sigillum PCCE

4.

Certyfikaty kluczy infrastruktury - certyfikaty kluczy publicznych służących do
zapewnienia niezaprzeczalności nadania, uwierzytelnienia i zapewnienia poufności
w wymianie informacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach Sigillum PCCE
Certyfikaty kluczy infrastruktury nie mogą być wykorzystywane do składania i
weryfikacji. bezpiecznych podpisów elektronicznych. Profil certyfikatu kluczy
infrastruktury jest oparty na w/w profilu kwalifikowanego certyfikatu, w szczególności
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stosowane są identyczne algorytmy szyfrowe i ich parametry, określone w rozdziale 6.7.1,
oraz te same funkcje skrótu, przy czym występują następujące różnice:
a)

dopuszczalny jest brak rozszerzeń standardowych i niestandardowych,

b)

w przypadku wystąpienia rozszerzenia keyUsage, możliwe jest użycie kombinacji
bitów wskazujących na następujące zastosowania certyfikatu:

- „digitalSignature” do zapewnienia, podczas transmisji lub przechowywania, integralności
zgłoszeń certyfikacyjnych, kluczy użytkowników, rejestrów zdarzeń oraz do weryfikacji
dostępu do urządzeń,
- „keyEncipherment” i „keyAgreement” w protokołach uzgadniania lub dystrybucji kluczy
zapewniających poufność danych.
Klucze kryptograficzne powiązane z certyfikatami kluczy infrastruktury przechowywane są w
indywidualnych modułach kluczowych lub komponentach technicznych.

3.2 Profil listy CRL
Polityka określa strukturę tzw. list unieważnionych i zawieszonych certyfikatów kwalifikowanych
wystawionych w ramach Polityki. Lista unieważnionych i zawieszonych certyfikatów jest zbiorem
pól, których znaczenie przedstawiono poniżej:

Pole

Opis/wartość

tbsCertList

Poświadczona elektronicznie treść Listy CRL

signatureAlgorithm

Sha-1WithRSAEncryption:
{ iso( 1 ) member-body(2) US(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5 }

signatureValue

Wartość poświadczenia elektronicznego

Poświadczona elektronicznie treść Listy CRL
Pole

Opis/wartość

version

„1” (X.509 v2)

signature

Sha-1WithRSAEncryption:

krytyczne ?

{ iso( 1 ) member-body(2) US(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5 }
issuer

identyfikator wystawcy listy CRL,
zgodny z identyfikatorem
określonym w profilu certyfikatów

thisUpdate

data wydania listy CRL

nextUpdate

data wydania następnej listy CRL
(następna lista nie może być wydana
później)

revokedCertificates
userCertificate

numer seryjny zawieszonego lub
unieważnionego certyfikatu lub
unieważnionego zaświadczenia
certyfikacyjnego
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revocationDate

data zawieszenia bądź unieważnienia
certyfikatu lub unieważnienia
zaświadczenia certyfikacyjnego

crlEntryExtensions

rozszerzenia listy CRL (dotyczą
każdego z certyfikatów lub
zaświadczeń certyfikacyjnych
z osobna)

cRLReason

crlExtensions

kod przyczyny unieważnienia lub
wskazanie, że certyfikat został
zawieszony

SIGILLUM

NIE

rozszerzenia listy CRL (dotyczą całej
listy)

authorityKeyIdentifier

skrót SHA-1 z klucza publicznego w
polu keyIdentifier

NIE

cRLNumber

numer kolejny listy CRL

NIE

3.3 Zasady świadczenia usług certyfikacyjnych
Subskrybentami usług certyfikacyjnych realizowanych zgodnie z Polityką mogą być osoby fizyczne
spełniające wymagania określone w Ustawie i aktach wykonawczych. Osoby te mogą występować
w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów zwanych w Polityce Zamawiającymi.
Informacja o roli Subskrybenta jest umieszczana w certyfikatach kluczy publicznych w sposób
określony Ustawą.
Przed wystawieniem certyfikatu klucza publicznego pomiędzy Subskrybentem a PWPW S.A zostaje
zawarta umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych. Umowa musi być podpisana własnoręcznie
przez Subskrybenta oraz osobę reprezentującą PWPW S.A, chyba że Subskrybent posiada już
kwalifikowany certyfikat wystawiony zgodnie z Polityką. W takim przypadku umowa o wystawienie
nowego certyfikatu klucza publicznego może być podpisana w sposób elektroniczny, przy
wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu wystawionego zgodnie z Polityką.
Przed wystawieniem certyfikatu klucza publicznego tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana za
pomocą ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. Dodatkowym dokumentem
akceptowanym przy weryfikacji tożsamości Subskrybenta jest prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999
roku.
Niniejsza Polityka dopuszcza także notarialne potwierdzenie tożsamości Subskrybenta i/lub
Zamawiającego.
Jeśli Subskrybent posiada już kwalifikowany certyfikat wystawiony zgodnie z Polityką przez
Sigillum PCCE, to w takim przypadku potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie
bezpiecznego podpisu elektronicznego złożonego przez Subskrybenta pod umową o wystawienie
nowego certyfikatu klucza publicznego lub zgłoszeniem certyfikacyjnym.
Sigillum PCCE, realizując Politykę, może działać samodzielnie lub za pośrednictwem Punktów
rejestracji. Punktami rejestracji mogą być jednostki organizacyjne PWPW SA, a także osoby fizyczne,
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, po podpisaniu stosownej
umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. - Sigillum PCCE. Kompetencje Punktów
rejestracji mogą dotyczyć obsługi Odbiorców usług certyfikacyjnych oraz Zamawiających, w tym
generowania kluczy Subskrybentów, a także podejmowania decyzji o wystawieniu, zawieszeniu,
uchyleniu zawieszenia bądź unieważnieniu certyfikatu. Kompetencje Punktów rejestracji nie mogą
obejmować w szczególności posługiwania się kluczem prywatnym służącym do generowania
certyfikatów i zaświadczeń certyfikacyjnych, generowania list CRL.
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4 Postanowienia ogólne
4.1 Użytkownicy i zastosowanie
Polityka dotyczy
•

Odbiorców kwalifikowanych usług certyfikacyjnych polegających na wystawianiu
certyfikatów kluczy publicznych, świadczonych przez Sigillum PCCE oraz

•

Zamawiających.

Sigillum PCCE wystawia, zgodnie z Polityką, po zawarciu umowy z Subskrybentem, kwalifikowany
certyfikat służący do weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych.
Klucze prywatne związane z kwalifikowanymi certyfikatami wystawionymi w ramach Polityki, mogą
być przetwarzane wyłącznie w bezpiecznych urządzeniach do składania podpisu elektronicznego,
w rozumieniu Ustawy i przepisów wykonawczych. Weryfikacja bezpiecznych podpisów
elektronicznych, wykonywana przy wykorzystaniu kwalifikowanych certyfikatów, powinna być
wykonywana w bezpiecznym urządzeniu do weryfikacji podpisów elektronicznych, spełniającym
wymagania Ustawy i Rozporządzenia. Stosownie do wymagania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 8
Ustawy Sigillum PCCE będzie udostępniać, i na bieżąco aktualizować, pełny wykaz bezpiecznych
urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych wraz z warunkami technicznymi,
którym muszą odpowiadać urządzenia.

4.2 Prawa i obowiązki odbiorców usług certyfikacyjnych
4.2.1

Obowiązki Subskrybenta

Przed złożeniem wniosku o certyfikat klucza publicznego i podpisaniem umowy o świadczenie usług
certyfikacyjnych, Subskrybent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki.
Jeśli Subskrybent posługuje się certyfikatami wystawionymi zgodnie z Polityką, w celu weryfikacji
podpisu, oznacza to, że występuje w roli Strony ufającej. Przy realizacji tych czynności obowiązują go
wszystkie warunki określone w rozdziale 4.2.3.
Subskrybent ma obowiązek wykorzystywania kluczy prywatnych związanych z kwalifikowanymi
certyfikatami wydanymi zgodnie z Polityką jedynie w bezpiecznym urządzeniu do składania
podpisów elektronicznych. Klucze te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu generowania
bezpiecznych podpisów elektronicznych, w rozumieniu Ustawy.
W przypadku samodzielnego generowania pary kluczy, która ma być związana z kwalifikowanym
certyfikatem, Subskrybent jest zobowiązany do wykorzystania do tego celu bezpiecznego urządzenia
do składania podpisu elektronicznego posiadającego funkcję generowania kluczy, znajdującego się na
liście, o której mowa w pkt. 4.1.
Subskrybent ma obowiązek zachowania poufności kluczy prywatnych związanych z certyfikatami
kluczy publicznych wystawionymi zgodnie z Polityką. Subskrybent ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczne przechowywanie swojego klucza prywatnego. W przypadku, gdy klucze
przechowywane są w komponentach technicznych lub modułach kluczowych zabezpieczonych
hasłami lub kodami PIN, Subskrybent ma obowiązek bezpiecznego przechowywania hasła lub kodu
PIN, rozdzielnie z wykorzystywanym komponentem technicznym lub modułem kluczowym.
W przypadku utraty klucza prywatnego związanego z certyfikatem klucza publicznego wydanym
w ramach Polityki oraz w przypadku ujawnienia tego klucza lub uzasadnionego podejrzenia, że
ujawnienie takie mogło nastąpić – Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia
Sigillum PCCE faktu wystąpienia takiego zdarzenia w celu zawieszenia lub unieważnienia
certyfikatów kluczy publicznych związanych z utraconymi lub ujawnionymi kluczami.
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Subskrybent jest zobowiązany do podania w umowie o świadczenie usług certyfikacyjnych i
w zgłoszeniu certyfikacyjnym prawdziwych i kompletnych danych w zakresie wymaganym
odpowiednio przez umowę lub zgłoszenie certyfikacyjne.
W przypadku wniosku Zamawiającego o zamieszczenie w certyfikacie klucza publicznego
Subskrybenta danych Zamawiającego, określa on swoją wolę w stosownym formularzu Sigillum
PCCE.
Po otrzymaniu certyfikatu klucza publicznego Subskrybent jest zobowiązany do sprawdzenia jego
poprawności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, w szczególności
nieprawidłowych wartości pól określających tożsamość Subskrybenta, jest on zobowiązany do
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Sigillum PCCE celem unieważnienia certyfikatu klucza
publicznego i wygenerowania nowego certyfikatu klucza publicznego z prawidłowymi danymi.
W przypadku zmiany danych zapisanych w certyfikacie klucza publicznego i dotyczących
Subskrybenta, jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Sigillum PCCE w celu
unieważnienia certyfikatu klucza publicznego i ewentualnie wystawienia nowego, zawierającego
poprawne dane.
Subskrybent jest zobowiązany do ponoszenia kosztów świadczenia usług certyfikacyjnych według
cennika obowiązującego w Sigillum PCCE w dniu podpisania umowy o świadczenie usług
certyfikacyjnych – jeśli kosztów tych nie ponosi Zamawiający lub Sigillum PCCE nie jest w stanie
uzyskać tych kosztów od Zamawiającego.
W przypadku generowania kluczy przez Subskrybenta, Subskrybent jest odpowiedzialny za zgodność
tego procesu z wymaganiami Ustawy i Rozporządzenia.

4.2.2

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający
jest
zobowiązany
do
wyznaczenia
odpowiednio
umocowanego
przedstawiciela/przedstawicieli), odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowością procesu
przyznawania i odbierania uprawnień do posługiwania się danymi Zamawiającego w certyfikatach
kluczy publicznych wydawanych zgodnie z Polityką.
Zamawiający wydaje pisemną zgodę na umieszczenie danych Zamawiającego w certyfikacie klucza
publicznego, wydanego zgodnie z Polityką, poprzez zawarcie z Sigillum PCCE umowy o świadczenie
usług certyfikacyjnych.
Przed wydaniem zgody na umieszczenie danych Zamawiającego w certyfikacie klucza publicznego,
przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką i zaakceptowania jej
postanowień.
W przypadku zmiany danych Zamawiającego zapisanych w certyfikacie klucza publicznego
dotyczących Zamawiającego Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu
do Sigillum PCCE w celu unieważnienia certyfikatu klucza publicznego i ewentualnie wystawienia
nowego, zawierającego poprawne dane.
Zamawiający jest zobowiązany do ponoszenia kosztów świadczenia usług certyfikacyjnych według
cennika obowiązującego w Sigillum PCCE w dniu podpisania umowy o świadczenie usług
certyfikacyjnych – jeśli zawarł w niej zobowiązanie do poniesienia tych kosztów.

4.2.3

Obowiązki Strony ufającej

4.2.3.1 Obowiązki w zakresie wykorzystania kwalifikowanych certyfikatów
Przy weryfikowaniu ważności bezpiecznego podpisu elektronicznego Strona ufająca jest zobowiązana
do wykonania następującej procedury:
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1) uzyskanie od kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne poprawnego
znacznika czasu, poświadczającego istnienie w danym czasie dokumentu opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym, którego ważność ma być zweryfikowana.
2) zweryfikowanie ważności kwalifikowanego certyfikatu, który ma być wykorzystany do
weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnie z następującymi warunkami:
a) ważność kwalifikowanego certyfikatu jest weryfikowana na podstawie odpowiedniej ścieżki
certyfikacji klucza weryfikującego podpis.
b) ścieżka certyfikacji klucza weryfikującego podpisu zostaje zweryfikowana poprawnie, gdy
wszystkie zaświadczenia certyfikacyjne i kwalifikowane certyfikaty zawarte w ścieżce, są
w określonym czasie ważne (tzn. data, w której kwalifikowany certyfikat lub zaświadczenie
certyfikacyjne jest weryfikowane mieści się w okresie ważności kwalifikowanego
certyfikatu lub zaświadczenia certyfikacyjnego oraz kwalifikowany certyfikat lub
zaświadczenie certyfikacyjne nie znajduje się na odpowiedniej liście CRL lub ARL)
i posiadają identyfikatory Polityk z określonego przez weryfikującego zbioru
dopuszczalnych Polityk.
c) ścieżka certyfikacji klucza weryfikującego podpis zawiera zaświadczenie certyfikacyjne
wystawiane kwalifikowanemu podmiotowi przez ministra właściwego ds. gospodarki lub
podmiot przez niego upoważniony - art. 23 ust. 2. Ustawy.
d) listy CRL i ARL
służące do weryfikacji ważności kwalifikowanych certyfikatów
i zaświadczeń certyfikacyjnych znajdujących się na ścieżce certyfikacji klucza
weryfikującego podpis według pkt. b), są wystawione przez kwalifikowane podmioty
świadczące usługi certyfikacyjne później niż moment określony w znaczniku, o którym
mowa w pkt. 1), lecz nie później niż data wystawienia pierwszej listy odpowiednio CRL lub
ARL po upływie okresu ważności weryfikowanych certyfikatów i zaświadczeń
certyfikacyjnych.
3) zweryfikowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest dokument,
przy użyciu zweryfikowanego w sposób opisany powyżej kwalifikowanego certyfikatu.
Dodatkowe warunki związane z weryfikacją bezpiecznego podpisu elektronicznego opisano
poniżej, w akapicie oznaczonym podtytułem „Dodatkowe warunki weryfikacji bezpiecznego
podpisu elektronicznego”.
Strona ufająca nie ma obowiązku uzyskania znacznika czasu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, jeśli
inny podmiot uzyskał uprzednio ten znacznik, wystawiony przez kwalifikowany podmiot świadczący
usługi certyfikacyjne i dostarczył go Stronie ufającej, a Strona ufająca jest w stanie potwierdzić
ważność tego znacznika. W takim przypadku warunek określony w pkt 2)d) stosuje się do znacznika
otrzymanego przez Stronę ufającą.
Znacznik czasu, o którym mowa powyżej, może poświadczać istnienie wyłącznie bezpiecznego
podpisu elektronicznego, którego ważność jest weryfikowana – nie musi być bezpośrednio związany
z podpisanym dokumentem.
Strona ufająca ma obowiązek przedłużyć ważność znacznika czasu, o którym mowa powyżej, według
procedury określonej Polityką podmiotu, który wydał ten znacznik. Można zaniechać przedłużania
znacznika czasu, jeśli podpisany dokument elektroniczny stracił ważność i Strona ufająca godzi się na
możliwość utraty możliwości weryfikacji ważności bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Strona ufająca może użyć uproszczonej procedury weryfikowania ważności bezpiecznego podpisu
elektronicznego, bez uzyskania znacznika czasu, o którym mowa powyżej (lub innych dowodów
zastępujących znacznik czasu) i bez spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2)d). Procedura taka
może być jednak użyta wyłącznie na odpowiedzialność Strony ufającej. Strona ufająca ponosi w takim
przypadku:
1)

ryzyko związane z tym, że kwalifikowany certyfikat lub zaświadczenie certyfikacyjne (a
więc i bezpieczny podpis elektroniczny) nie jest ważne w chwili weryfikacji –
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w przypadku nie posługiwania się listami CRL i ARL lub posługiwania się listami CRL i
ARL nie spełniającymi warunku określonego w punkcie 2)d.
2)

ryzyko związane z tym, że kwalifikowany certyfikat lub zaświadczenie certyfikacyjne (a
więc i bezpieczny podpis elektroniczny) nie jest ważne w chwili weryfikacji pomimo tego,
że nie znajduje się na liście CRL lub liście ARL, którą posługuje się Strona ufająca –
w przypadku niespełnienia warunku określonego w 2)d) powyżej.

3) ryzyko związane z tym, że bezpieczny podpis elektroniczny, ważny w chwili weryfikacji, może
w dowolnej chwili stracić możliwość weryfikacji ważności (a więc stracić moc dowodową) –
w przypadku nie dysponowania przez Stronę ufającą ważnym znacznikiem czasu ani innymi
dowodami zastępującymi znacznik czasu.
Dodatkowe warunki weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
Do weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów
wystawionych zgodnie z Polityką, Strona ufająca ma obowiązek wykorzystywania bezpiecznego
urządzenia do weryfikacji podpisów (składającego się z oprogramowania i ewentualnie komponentu
technicznego), spełniającego warunki Rozporządzenia.
Bezpieczne urządzenie do weryfikacji podpisów elektronicznych używane przez Stronę ufającą musi
mieć możliwość prawidłowej interpretacji rozszerzenia kwalifikowanego certyfikatu oznaczającego
Najwyższą wartość graniczną transakcji, którą jednorazowo można potwierdzić przy pomocy tego
kwalifikowanego certyfikatu (patrz art. 11 ust. 2 Ustawy oraz rozdział 1.3.2 załącznika nr 2
Rozporządzenia) oraz prawidłowego prezentowania tej wartości Stronie ufającej.
Strona ufająca ma prawo przyjąć, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu
kwalifikowanego certyfikatu wystawionego zgodnie z Polityką jest ważny jedynie wówczas, gdy
bezpieczne urządzenie do weryfikacji podpisów zwróci wynik weryfikacji odpowiadający znaczeniu
„poprawnie zweryfikowany” (zgodnie z § 8 ust. 2 ppkt.1 Rozporządzenia), a Najwyższa wartość
graniczna transakcji, którą jednorazowo można potwierdzić przy pomocy tego kwalifikowanego
certyfikatu – jeśli została określona w kwalifikowanym certyfikacie – nie przewyższa wartości danej
transakcji. W przypadku, gdy bezpieczne urządzenie do weryfikacji podpisów zwróci wynik
weryfikacji odpowiadający znaczeniu „niekompletnie zweryfikowany” (zgodnie z § 8 ust. 2 ppkt.3
Rozporządzenia), Strona ufająca może powtarzać próby zweryfikowania podpisu w późniejszym
terminie, jednak do czasu ewentualnego osiągnięcia wyniku weryfikacji „poprawnie zweryfikowany”,
nie może uznać podpisu za ważny.
4.2.3.2 Obowiązki w zakresie ochrony integralności klucza publicznego stanowiącego Punkt zaufania
W celu weryfikacji ważności certyfikatów kluczy publicznych wystawionych zgodnie z Polityką,
Strona ufająca ma obowiązek posługiwania się jako punktem zaufania kluczem publicznym ministra
właściwego ds. gospodarki (publikowanym na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy), kluczem publicznym
Sigillum PCCE lub kluczem publicznym innego kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi
certyfikacyjne w zakresie wystawiania certyfikatów (w rozumieniu Ustawy). Nie może być jednak
używany jako Punkt zaufania klucz publiczny podmiotu, który nie publikuje kryptograficznego skrótu
(tzw. odcisk palca, ang. fingerprint) z tego klucza, w formie umożliwiającej skontrolowanie
integralności klucza publicznego wykorzystywanego przez Stronę ufającą.
Klucz publiczny stanowiący Punkt zaufania musi być pobrany w sposób zapewniający jego
autentyczność i integralność (np. bezpośrednio od właściciela tego klucza lub działającego w jego
imieniu Punktu rejestracji lub według procedury zapewniającej weryfikację skrótu kryptograficznego
z klucza publicznego).
Strona ufająca ma obowiązek ochrony integralności klucza publicznego stanowiącego Punkt zaufania.
W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, co do integralności i autentyczności klucza publicznego,
Strona ufająca ma obowiązek ją potwierdzić, na przykład poprzez porównanie kryptograficznego
skrótu z posiadanego klucza publicznego odpowiednio ze skrótem opublikowanym przez ministra ds.
gospodarki, Sigillum PCCE lub inny kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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4.3 Odpowiedzialność Sigillum PCCE
Sigillum PCCE odpowiada wobec Odbiorców usług certyfikacyjnych za wszelkie szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności, za które
Sigillum PCCE nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia należytej
staranności.
Sigillum PCCE nie odpowiada wobec Odbiorców usług certyfikacyjnych za:
a)

szkody wynikające z użycia certyfikatu klucza publicznego poza zakresem określonym w
Polityce, w tym w szczególności jeśli szkoda wynikła z przekroczenia Najwyższej wartości
granicznej transakcji, jeśli wartość taka została określona w certyfikacie klucza
publicznego,

b)

szkodę wynikłą z powodu nieprawdziwości zawartych w certyfikacie klucza publicznego
danych Zamawiającego.

W przypadku, gdy Sigillum PCCE działa za pośrednictwem Punktów rejestracji, odpowiada za
działania Punktów rejestracji tak, jak za działania własne.
Sigillum PCCE nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które powstały lub mogły powstać dla
odbiorców usług certyfikacyjnych, wynikające z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków przez Sigillum PCCE lub upoważnione podmioty działające w jego imieniu.
W szczególności Sigillum PCCE nie odpowiada za:
a)

skutki nieprawidłowego użycia klucza prywatnego Subskrybenta,

b)

skutki użycia klucza prywatnego Subskrybenta przez nieuprawnioną osobę,

c)

skutki nieprawidłowej, niezgodnej z Polityką, weryfikacji certyfikatów kluczy
publicznych wystawionych przez Sigillum PCCE, w tym skutki wynikające ze stosowania
przez Stronę ufającą uproszczonej procedury weryfikacji certyfikatów kluczy publicznych
opisanej w rozdziale 4.2.3.1,

d)

skutki utraty możliwości weryfikacji ważności bezpiecznego podpisu elektronicznego
w przypadku niespełnienia warunków weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych,
określonych w rozdziale 4.2.3.1, w szczególności w przypadku nie uzyskania
kwalifikowanego znacznika czasu, nie przechowywania tego znacznika lub też
posługiwania się przy weryfikacji listami CRL lub ARL wystawionymi wcześniej niż czas
widniejący na znaczniku czasu,

e)

skutki utraty bezpieczeństwa stosowanych przez Sigillum PCCE algorytmów
kryptograficznych, chyba że użycie tych algorytmów nie jest zgodne z aktualnymi aktami
wykonawczymi do Ustawy.

W przypadku generowania kluczy przez Subskrybenta Sigillum PCCE nie ponosi odpowiedzialności
za zgodność tego procesu z wymaganiami Ustawy i Rozporządzenia.

4.4 Odnośne akty prawne
Zapisy Polityki oraz zapisy umów o świadczenie usług certyfikacyjnych zawartych w celu podlegają
normom prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługi certyfikacyjne świadczone przez Sigillum PCCE zgodnie z Polityką są zgodne z wymaganiami
Ustawy w stosunku do kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. W celu
interpretacji terminów zawartych w Polityce należy je rozpatrywać zgodnie z Ustawą, i
Rozporządzeniem.
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4.5 Publikowanie i repozytorium
Sigillum PCCE jest zobowiązane do prowadzenia repozytorium dostępnego dla Odbiorców usług
certyfikacyjnych.
Repozytorium jest dostępne w sieci Internet pod adresem - www.sigillum.pl/repozytorium
Repozytorium jest dostępne całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Ewentualny czas niedostępności
repozytorium nie może każdorazowo przekroczyć 1 godziny, minimalna dostępność w skali miesiąca:
99% czasu.
Sigillum PCCE publikuje w repozytorium:
1)

wszystkie wersje Polityki, z podaniem okresu ich obowiązywania,

2)

aktualny Regulamin związany z Polityką,

3)

aktualny klucz publiczny służący do weryfikacji certyfikatów kluczy publicznych
i zaświadczeń certyfikacyjnych wystawionych zgodnie z Polityką,

4)

certyfikaty kluczy publicznych wystawione zgodnie z Polityką– w okresie ich ważności –
o ile Subskrybent, którego dane są umieszczone w certyfikacie klucza publicznego wyraził
na to zgodę,

5)

wszystkie zaświadczenia certyfikacyjne wystawione przez Sigillum PCCE zgodnie z
Polityką,

6)

aktualną listę unieważnionych certyfikatów kluczy
certyfikacyjnych (CRL), wystawioną zgodnie z Polityką,

7)

wzór umowy/wzory umów o świadczenie usług certyfikacyjnych,

8)

pełny wykaz bezpiecznych urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych i
warunki techniczne, jakim te urządzenia powinny odpowiadać,

9)

dokument określający dokładne warunki użycia certyfikatu (wyciągi z Polityki i Ustawy),
zawierający między innymi:

d)

publicznych

i zaświadczeń

a)

sposoby rozstrzygania skarg i sporów;

b)

zakres i ograniczenia stosowania certyfikatów zgodnych z Polityką;

c)

skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy użyciu
certyfikatów zgodnych z Polityką;

informację o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i ich
znaczeniu,

10) dokument określający w formacie technicznym strukturę rozszerzeń certyfikatów i list
CRL – zgodny z Polityką i Rozporządzeniem, stanowiący podstawę określającą format
certyfikatów i list CRL wystawianych zgodnie z Polityką dla twórców aplikacji
informatycznych, które mają wykorzystywać te certyfikaty i listy CRL.
Lista unieważnionych certyfikatów jest generowana i publikowana nie rzadziej niż co 12 godzin,
niezależnie od tego, czy wystąpiły unieważnienia lub zawieszenia.
W przypadku gdy od wygenerowania ostatniej listy CRL wystąpiło unieważnienie certyfikatu lub
zaświadczenia certyfikacyjnego lub też zawieszenie lub uchylenie zawieszenia certyfikatu, lista CRL
jest generowana i publikowana niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia. W przypadku
wystąpienia zdarzenia unieważnienia certyfikatu na żądanie Subskrybenta, Zamawiającego lub
ministra właściwego ds. gospodarki lista CRL jest stworzona i opublikowana niezwłocznie, jednak nie
później niż w okresie 1 godziny od momentu odebrania żądania unieważnienia.
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Jeśli Subskrybent wyraził zgodę na opublikowanie certyfikatu to takie certyfikaty, wystawione
zgodnie z Polityką, są publikowane niezwłocznie, nie później niż po upływie 1 doby od momentu
wygenerowania certyfikatu.

4.6 Poufność
Wszystkie dane, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę podmiot świadczący
usługi certyfikacyjne lub Odbiorcę usług certyfikacyjnych, a w szczególności dane służące do
składania poświadczeń elektronicznych, są objęte tajemnicą. Do zachowania tajemnicy zobowiązane
są wszystkie osoby. Odstępstwo od zachowania tajemnicy może wynikać jedynie z art. 12 ust. 3
Ustawy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez okres określony w art. 12 ust. 4 i 5 Ustawy.
Dane osobowe przekazywane Sigillum PCCE przez Subskrybentów usług certyfikacyjnych oraz
Zamawiających certyfikatów są objęte ochroną określoną przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Klucz prywatny Sigillum PCCE służący do generowania certyfikatów i list CRL jest chroniony przy
zachowaniu środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania Ustawy
i Rozporządzenia, co oznacza między innymi:
1)

przechowywanie fragmentów klucza w postaci chronionej w modułach kluczowych,
dostępnych wyłącznie upoważnionym osobom spośród personelu Sigillum PCCE,

2)

uaktywnienie klucza przy konieczności współdziałania dwóch osób dysponujących
fragmentami klucza,

3)

przetwarzanie klucza wyłącznie w komponencie technicznym, posiadającym certyfikat
zaświadczający zgodność z wymaganiami ITSEC na poziomie E3, z „wysoką” siłą
mechanizmów zabezpieczających lub spełniającym wymagania klasy FIPS 140-2 level 3.

Klucze prywatne Subskrybentów związane z kwalifikowanymi certyfikatami powinny być traktowane
jako chronione przez Subskrybenta. Wszelkie skutki prawne wynikające z niewłaściwego lub
nieuprawnionego użycia tych kluczy po ich przekazaniu Subskrybentowi ponosi Subskrybent.

4.7 Zmiana postanowień Polityki
Każda modyfikacja Polityki musi być zatwierdzona przez Radę Zatwierdzania Polityk Certyfikacji
Sigillum PCCE (RZPC Sigillum PCCE). Zmieniona Polityka jest oznaczona nowym, unikalnym
numerem wersji oraz numerem OID.
Zmiana Polityki może być dokonywana w sposób planowy lub przyspieszony.
W przypadku planowej zmiany Polityki, Sigillum PCCE w terminie 7 dni przed datą wejścia zmiany
w życie informuje ministra właściwego ds. gospodarki o zmianie Polityki.
Procedura przyspieszonej zmiany Polityki zachodzi wtedy, gdy RZPC Sigillum PCCE stwierdzi, że
posługiwanie się dotychczasową wersją Polityki jest niebezpieczne dla odbiorców usług
certyfikacyjnych. W takim przypadku RZPC Sigillum PCCE może wprowadzić zmienioną Politykę
w trybie natychmiastowym. O zmianie Polityki RZPC Sigillum PCCE niezwłocznie powiadamia
ministra właściwego ds. gospodarki, nie później niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia zmiany.
Nowa wersja Polityki obowiązuje w stosunku do certyfikatów wystawionych po wejściu jej w życie.
W przypadkach uzasadnionych niezbędnymi, zmieniającymi się wymaganiami na bezpieczeństwo
informacji zabezpieczanych przy użyciu dotychczas wystawionych certyfikatów, RZPC Sigillum
PCCE może zdecydować, że nowa wersja Polityki lub niektóre jej postanowienia obowiązują
w stosunku do wszystkich certyfikatów, także tych wydanych w okresie obowiązywania poprzednich
wersji Polityki.
Jeśli zmiany te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Sigillum PCCE, a są spowodowane np.
wymaganiami prawa lub zmieniającymi się warunkami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
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algorytmów kryptograficznych, Subskrybentom nie przysługuje prawo do odszkodowania za
ewentualne ograniczenia możliwości wykorzystywania certyfikatów.
Jeśli zmiany w Polityce wynikają wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Sigillum PCCE i wiążą się
z ograniczeniami możliwości wykorzystywania certyfikatów, Subskrybentom przysługuje możliwość
odmowy zgody na dalsze stosowanie certyfikatów według nowej wersji Polityki oraz zwrot
wynagrodzenia – na zasadach określonych w Regulaminie.
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5 Zasady identyfikacji i uwierzytelnienia
5.1 Pierwsza rejestracja
Pojęcie pierwszej rejestracji obejmuje czynności, które są podejmowane przez Sigillum PCCE
i potencjalnego Subskrybenta przed wygenerowaniem Subskrybentowi certyfikatu, w sytuacji, gdy nie
posiada on ważnego kwalifikowanego certyfikatu wystawionego zgodnie z Polityką.
Przed wystawieniem certyfikatu, Sigillum PCCE przeprowadza weryfikację tożsamości potencjalnego
Subskrybenta oraz podpisuje z nim umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych. Umowa zawiera
następujące dane Subskrybenta:
1)

imię,

2)

nazwisko,

3)

datę i miejsce urodzenia,

4)

numer PESEL,

5)

serię, numer i rodzaj dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu wydającego dowód
osobisty lub paszport, na podstawie którego potwierdzono tożsamość wnioskodawcy.

Weryfikacja tożsamości Subskrybenta następuje na podstawie ważnego dowodu osobistego lub
ważnego paszportu, jednak weryfikacja tożsamości na podstawie paszportu może być przeprowadzona
jedynie wówczas, jeśli potencjalny Subskrybent przedstawi również dokument potwierdzający
przydzielony mu numer PESEL.
Dodatkowym dokumentem akceptowanym przy weryfikacji tożsamości Subskrybenta jest prawo
jazdy wydane po 1 lipca 1999 roku.
Jeśli w certyfikacie ma być umieszczony numer NIP Subskrybenta, weryfikacja jego prawdziwości
odbywa się na podstawie oryginału dokumentu przyznającego numer NIP lub innego urzędowego
dokumentu zaświadczającego o przyznaniu Subskrybentowi określonego numeru NIP.
Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych jest podpisywana własnoręcznie przez Subskrybenta.
Niniejsza Polityka dopuszcza notarialne potwierdzenie tożsamości Subskrybenta i/lub
Zamawiającego. W takim przypadku Subskrybent i/lub Zamawiający składa podpis własnoręczny w
obecności notariusza na wymaganych dokumentach, co notariusz potwierdza, a następnie Subskrybent
i/lub Zamawiający dostarcza tak przygotowany komplet dokumentów do Sigillum PCCE.
Jeśli w certyfikacie mają się znaleźć dane Zamawiającego, przedstawiciel Zamawiającego zawiera z
PWPW SA umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych, według wzoru opublikowanego przez
Sigillum PCCE. Tożsamość i umocowanie przedstawicieli Zamawiającego jest identyfikowane na
podstawie dokumentów tożsamości oraz na podstawie dokumentów określających jednoznacznie
pozycje i role przedstawiciela Zamawiającego w organizacji, którą reprezentuje. Niniejsza Polityka
dopuszcza także notarialne potwierdzenie tożsamości przedstawiciela Zamawiającego

5.2 Wystawienie kolejnego certyfikatu
Wystawienie kolejnego certyfikatu ma miejsce wówczas, gdy Subskrybent posiada ważny
kwalifikowany certyfikat wystawiony zgodnie z Polityką i może się posługiwać kluczem prywatnym
związanym z tym certyfikatem w celu podpisywania umów i weryfikacji tożsamości. Pojęcie „ważny
kwalifikowany certyfikat wystawiony zgodnie z Polityką” odnosi się również do ważnego
kwalifikowanego certyfikatu wystawionego zgodnie z poprzednią wersją niniejszej Polityki
certyfikacji, jeśli zmiana wersji Polityki nie wiązała się ze zmianą numeru wpisu do rejestru
kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.
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W każdym z wymienionych wyżej przypadków wystawiania certyfikatu dla Subskrybenta, zamiast
stosowania postanowień niniejszego rozdziału, można zastosować procedurę opisaną w rozdziale 5.1.
Przed wystawieniem kolejnego certyfikatu zgodnie z Polityką, Sigillum PCCE podpisuje
z Subskrybentem umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych w postaci elektronicznej, przy użyciu
bezpiecznych podpisów elektronicznych. Do podpisania umowy Subskrybent używa klucza
prywatnego związanego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, zawierającym dane Subskrybenta
i wystawionym zgodnie z Polityką.
Dostarczony przez Subskrybenta klucz publiczny jest zapisany w postaci zgłoszenia certyfikacyjnego
zawierającego dane Subskrybenta oraz dowód posiadania przez niego klucza prywatnego
odpowiadającego kluczowi publicznemu złożonemu do certyfikacji. Zgłoszenie musi być podpisane
przez Subskrybenta kluczem prywatnym związanym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
zawierającym dane Subskrybenta i wystawionym zgodnie z Polityką.

5.3 Zawieszenie i unieważnienie certyfikatów
Zawieszenie certyfikatu następuje z inicjatywy Sigillum PCCE, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, że istnieją przesłanki do unieważnienia certyfikatu. W szczególności wystarczającą
przesłanką jest odebranie przez Sigillum PCCE informacji telefonicznej, drogą elektroniczną lub
poprzez osobiste stawienie się Subskrybenta/przedstawiciela Zamawiającego w Punkcie rejestracji z
prośbą,
o zawieszenie
certyfikatu,
uwierzytelnionej
danymi
ustalonymi
z Subskrybentem/przedstawicielem Zamawiającego, – jeśli dane takie zostały ustalone.
Odwołanie zawieszenia certyfikatu następuje z inicjatywy Sigillum PCCE, jeśli stwierdzi ustanie
przyczyn powodujących zawieszenie. W szczególności, jeśli zawieszenie nastąpiło po otrzymaniu
przez Sigillum PCCE informacji od Subskrybenta/przedstawiciela Zamawiającego, uchylenie
zawieszenia może nastąpić na prośbę telefoniczną, prośbę przesłaną drogą elektroniczną odpowiednio
przez Subskrybenta lub przedstawiciela Zamawiającego, uwierzytelnioną danymi ustalonymi z
Subskrybentem lub przedstawicielem Zamawiającego – jeśli dane takie zostały ustalone, lub też
poprzez osobiste stawienie się Subskrybenta/przedstawiciela Zamawiającego w Punkcie rejestracji.
Unieważnienie certyfikatu następuje:
1)

na wniosek Subskrybenta,

2)

na wniosek Zamawiającego lub innej osoby, której dane zostały zawarte w certyfikacie,

3)

na żądanie ministra właściwego ds. gospodarki,

4)

z inicjatywy Sigillum PCCE

Unieważnienie certyfikatu na wniosek Subskrybenta następuje na podstawie:
1)

informacji telefonicznej zawierającej prośbę Subskrybenta o unieważnienie certyfikatu,
uwierzytelnionej danymi ustalonymi z Subskrybentem – jeśli dane takie zostały ustalone,
lub

2)

oryginału dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem Subskrybenta, złożonym
w obecności upoważnionego przedstawiciela Sigillum PCCE, po potwierdzeniu tożsamości
na zasadach opisanych w rozdziale 5.1, lub

3)

dokumentu elektronicznego opatrzonego ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym
złożonym przez Subskrybenta.

Unieważnienie certyfikatu na wniosek Zamawiającego lub innej osoby, której dane zostały zawarte w
certyfikacie następuje na podstawie:
1)

informacji telefonicznej zawierającej prośbę Zamawiającego lub innej osoby, której dane
zostały zawarte w certyfikacie o unieważnienie certyfikatu, uwierzytelnionej danymi
ustalonymi z Zamawiającym lub z tą inną osobą – jeśli dane takie zostały ustalone, lub
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2)

oryginału dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem przedstawiciela
Zamawiającego lub innej osoby, której dane zostały zawarte w certyfikacie, złożonym
w obecności upoważnionego przedstawiciela Sigillum PCCE, po potwierdzeniu tożsamości
przedstawiciela Zamawiającego lub tej innej osoby na zasadach opisanych w rozdziale 5.1
oraz po okazaniu oryginału upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego lub
tej innej osoby, albo

3)

dokumentu elektronicznego opatrzonego ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym
złożonym przez przedstawiciela Zamawiającego lub innej osoby, której dane zostały
zawarte w certyfikacie, jeśli Sigillum PCCE ma możliwość potwierdzenia upoważnienia do
występowania danej osoby w imieniu Zamawiającego lub tej innej osoby na podstawie
innych dokumentów (np. z umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych z
Zamawiającym).

Unieważnienie certyfikatu na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki następuje na podstawie:
1)

oryginału dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem ministra właściwego ds.
gospodarki (lub upoważnionego przedstawiciela ministra), albo

2)

dokumentu elektronicznego opatrzonego ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym
ministra właściwego ds. gospodarki (lub upoważnionego przedstawiciela ministra).

Niezwłoczne unieważnienie certyfikatu kwalifikowanego przez Sigillum PCCE następuje po upływie
7 dni od momentu zawieszenia w przypadku niemożności wyjaśnienia przyczyn zawieszenia
certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku wyjaśnienia okoliczności zawieszenia certyfikatu
kwalifikowanego, Sigillum PCCE zobowiązane jest do uchylenia zawieszenia.
Jeśli Sigillum PCCE zawrze z Zamawiającym lub tylko z Subskrybentem umowę o świadczenie usług
certyfikacyjnych, może ona przewidywać inne wymagania niż określono powyżej dotyczące sposobu
uwierzytelnienia Subskrybenta występującego w imieniu Zamawiającego lub innej osoby, której dane
zostały zawarte w certyfikacie przy unieważnianiu, zawieszaniu lub odwoływaniu zawieszenia
certyfikatów.
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6 Wymagania operacyjne i techniczne
6.1 Zgłoszenie certyfikacyjne w przypadku pierwszej rejestracji
Pojęcie pierwszej rejestracji należy rozumieć tak, jak to zostało określone w rozdziale 5.1.
Polityka dopuszcza stosowanie następujących wariantów generowania kluczy prywatnych
i publicznych Subskrybenta:
1)

generowanie kluczy przez potencjalnego Subskrybenta, za pomocą oprogramowania
i ewentualnie komponentu technicznego pozostającego pod kontrolą Subskrybenta, przy
czym dla kluczy, które mają być związane z kwalifikowanymi certyfikatami wymagane
jest wykorzystanie komponentu technicznego zgodnego z Ustawą i Rozporządzeniem.

2)

generowanie kluczy przez Sigillum PCCE

Poszczególne procedury zostały opisane w kolejnych podrozdziałach.
Niezależnie od miejsca generowania kluczy, Sigillum PCCE lub Punkt rejestracji archiwizuje, przez
okres co najmniej 20 lat, następujące dokumenty:
1)

podpisaną obustronnie umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych,

2)

podpisane przez Inspektora ds. rejestracji zgłoszenie certyfikacyjne,

6.1.1 Generowanie kluczy przez potencjalnego Subskrybenta
W przypadku generowania kluczy przez potencjalnego Subskrybenta, dostarcza on osobiście do
Sigillum PCCE zgłoszenie certyfikacyjne w postaci pliku w formacie PKCS#10, zawierające co
najmniej:
1)

klucz publiczny zgłaszany do certyfikacji,

2)

identyfikator DN potencjalnego Subskrybenta, w którym określono co najmniej
następujące atrybuty:

a)

imię i nazwisko Subskrybenta (zgodnie z informacją wpisaną w dowodzie osobistym lub
paszporcie) oraz numer PESEL lub numer NIP lub

b)

pseudonim (w brzmieniu, w którym ma się znaleźć w certyfikacie).

Zgłoszenie certyfikacyjne jest podpisane kluczem prywatnym związanym z kluczem publicznym
zgłaszanym do certyfikacji.
Jeśli certyfikat ma zawierać dane Zamawiającego, musi zostać wcześniej podpisana umowa pomiędzy
Zamawiającym a PWPW SA, o której mowa w rozdziale 5.1.
Przed przystąpieniem do procedury rejestracji potencjalnego Subskrybenta, Inspektor ds. rejestracji
odbiera od niego pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem określającym warunki użycia
certyfikatu, zawierającym między innymi:
a) sposoby rozstrzygania skarg i sporów,
b) zakres i ograniczenia stosowania certyfikatów zgodnych z Polityką,
c) skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy użyciu
certyfikatów zgodnych z Polityką,
d) informację o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i ich
znaczeniu.
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Dokument składający się z wyciągów z Polityki i Ustawy, jest dostępny do wglądu w postaci
papierowej w Punktach rejestracji, jest również dostępny w postaci elektronicznej – w repozytorium
Sigillum PCCE.
Inspektor ds. rejestracji potwierdza tożsamość potencjalnego Subskrybenta zgodnie z postanowieniami
rozdziału 5.1 i podpisuje własnoręcznie oświadczenie o weryfikacji tożsamości potencjalnego
Subskrybenta, wpisując na oświadczeniu swój numer PESEL. Następnie potencjalny Subskrybent
i Sigillum PCCE podpisują umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych. Umowa zawiera dane
Subskrybenta określone w rozdziale 5.1.
Niniejsza Polityka dopuszcza także notarialne potwierdzenie tożsamości potencjalnego Subskrybenta.
W takim przypadku Inspektor ds. rejestracji podpisuje własnoręcznie oświadczenie o weryfikacji
tożsamości potencjalnego Subskrybenta, wpisując na oświadczeniu swój numer PESEL oraz podpisuje
umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych ze swojej strony, bazując na notarialnym potwierdzeniu
tożsamości potencjalnego Subskrybenta.
Po podpisaniu umowy Inspektor ds. rejestracji generuje i podpisuje elektronicznie zgłoszenie
certyfikacyjne, zawierające wszystkie dane niezbędne do wystawienia certyfikatu, zgodnie z profilem
certyfikatu zawartym w Polityce, a następnie przesyła podpisane zgłoszenie certyfikacyjne do
systemu generującego certyfikaty uruchamiając procedurę generowania certyfikatu Subskrybenta.
Subskrybent wyraża pisemną zgodę na stosowanie danych służących do weryfikacji jego podpisu
elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie.
Nowy certyfikat będzie zawierał między innymi klucz publiczny oraz dane Subskrybenta dostarczone
przez niego w zgłoszeniu certyfikacyjnym.

6.1.2 Generowanie kluczy przez Sigillum PCCE
W przypadku generowania kluczy przez Sigillum PCCE, potencjalny Subskrybent dostarcza osobiście,
drogą elektroniczną lub pocztą do Sigillum PCCE wniosek o wygenerowanie kluczy i certyfikatu.
Jeśli certyfikat ma zawierać dane Zamawiającego, musi zostać wcześniej podpisana umowa pomiędzy
Zamawiającym a PWPW SA, o której mowa w rozdziale 5.1.
Przed przystąpieniem do procedury rejestracji potencjalnego Subskrybenta, Inspektor ds. rejestracji
odbiera od niego pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem określającym warunki użycia
certyfikatu, zawierającym między innymi:
a) sposoby rozstrzygania skarg i sporów,
b) zakres i ograniczenia stosowania certyfikatów zgodnych z Polityką,
c) skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy użyciu
certyfikatów zgodnych z Polityką,
d) informację o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i ich
znaczeniu.
Następnie Inspektor ds. rejestracji potwierdza tożsamość potencjalnego Subskrybenta zgodnie
z postanowieniami rozdziału 5.1 i podpisuje własnoręcznie oświadczenie o przeprowadzeniu
weryfikacji tożsamości potencjalnego Subskrybenta, wpisując na oświadczeniu swój numer PESEL,
po czym generuje klucze Subskrybenta, za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisów,
posiadającego funkcje generowania kluczy przez komponent techniczny, którego konstrukcja:
1)

uniemożliwia skopiowanie klucza prywatnego z komponentu technicznego, na którym
klucze zostały wygenerowane lub

2)

uniemożliwia skopiowanie klucza prywatnego z modułu kluczowego współpracującego
z komponentem technicznym, na którym klucze zostały wygenerowane lub

3)

umożliwia zapisanie w module kluczowym lub innym komponencie technicznym
wygenerowanego klucza prywatnego lub danych służących do odtworzenia klucza
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i jednocześnie gwarantuje skasowanie klucza prywatnego z nieprzekazywanego
Subskrybentowi komponentu technicznego w sposób uniemożliwiający odtworzenie
klucza.
Niniejsza Polityka dopuszcza notarialne potwierdzenie tożsamości potencjalnego Subskrybenta. W
takim przypadku Inspektor ds. rejestracji podpisuje własnoręcznie oświadczenie o weryfikacji
tożsamości potencjalnego Subskrybenta, wpisując na oświadczeniu swój numer PESEL oraz podpisuje
umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych ze swojej strony, bazując na notarialnym potwierdzeniu
tożsamości.
Potencjalny Subskrybent wyraża pisemną zgodę na stosowanie danych służących do weryfikacji jego
podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie.
Po podpisaniu umowy Inspektor ds. rejestracji generuje i podpisuje elektronicznie zgłoszenie
certyfikacyjne, zawierające wszystkie dane niezbędne do wystawienia certyfikatu zgodnie z profilem
certyfikatu zawartym w Polityce, a następnie przesyła podpisane zgłoszenie certyfikacyjne do
systemu generującego certyfikaty uruchamiając procedurę generowania certyfikatu Subskrybenta.

6.2 Zgłoszenie certyfikacyjne w przypadku wystawienia kolejnego certyfikatu
Pojęcie wystawienia kolejnego certyfikatu zostało zdefiniowane w rozdziale 5.2 Polityki.
W każdym przypadku wystawiania certyfikatu dla Subskrybenta, zamiast stosowania postanowień
niniejszego rozdziału, można zastosować procedurę opisaną w rozdziale 6.1.
Subskrybent dostarcza do Sigillum PCCE:
1)

zgłoszenie certyfikacyjne w postaci pliku w formacie PKCS#10 zawierającego co najmniej
klucz publiczny zgłaszany do certyfikacji,

2)

potwierdzenie zapoznania się z umieszczonym w repozytorium dokumentem określającym
dokładne warunki użycia certyfikatu.

Zgłoszenie certyfikacyjne jest podpisane kluczem prywatnym związanym z kluczem publicznym
zgłaszanym do certyfikacji oraz dodatkowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu Subskrybenta, wydanego przez
Sigillum PCCE zgodnie z Polityką. Potwierdzenie zapoznania się z umieszczonym w repozytorium
dokumentem określającym dokładne warunki użycia certyfikatu jest opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu Subskrybenta.
Subskrybent może dołączyć również:
1)

wniosek o usunięcie danych Zamawiającego z nowego certyfikatu – jeśli kwalifikowany
certyfikat wykorzystywany do weryfikacji zgłoszenia certyfikacyjnego zawierał dane
Zamawiającego,

2)

wniosek o zmianę Najwyższej kwoty granicznej transakcji, w której nowy certyfikat będzie
mógł być wykorzystywany, w stosunku do wartości zapisanej w kwalifikowanym
certyfikacie wykorzystywanym do weryfikacji zgłoszenia certyfikacyjnego – jeśli ten
certyfikat zawierał określenie tej kwoty.

Wniosek lub wnioski, o których mowa powyżej, są dostarczone w postaci opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu tego samego kwalifikowanego certyfikatu
Subskrybenta, który jest wykorzystywany do weryfikacji zgłoszenia certyfikacyjnego.
Po poprawnym zweryfikowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego złożonego pod zgłoszeniem
certyfikacyjnym i wnioskami, o których mowa powyżej, Sigillum PCCE przygotowuje w postaci
elektronicznej umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych i wysyła ją do Subskrybenta. Subskrybent
podpisuje umowę składając na niej bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu
ważnego kwalifikowanego certyfikatu Subskrybenta, wydanego przez Sigillum PCCE zgodnie z
Polityką.
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Umowa zawiera dane Subskrybenta określone w rozdziale 5.1. jak również klauzulę wyrażającą zgodę
na umieszczenie w certyfikacie klucza publicznego Subskrybenta charakteryzującego się tym skrótem.
Po poprawnym zweryfikowaniu podpisu Subskrybenta pod umową, Sigillum PCCE weryfikuje
zawarte w niej dane Subskrybenta.
Sigillum PCCE podpisuje umowę, a następnie uzyskuje dla podpisanej obustronnie umowy znacznik
czasu, wystawiony przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
Po podpisaniu umowy Inspektor ds. rejestracji generuje i podpisuje elektronicznie zgłoszenie
certyfikacyjne, zawierające wszystkie dane niezbędne do wystawienia certyfikatu, a następnie przesyła
podpisane zgłoszenie certyfikacyjne do systemu generującego certyfikaty uruchamiając procedurę
generowania certyfikatu Subskrybenta.
Nowy certyfikat będzie zawierał identyfikator DN użytkownika taki sam, jaki znajduje się
w certyfikacie Subskrybenta, który jest wykorzystywany do weryfikacji podpisu elektronicznego
Subskrybenta złożonego pod zgłoszeniem certyfikacyjnym. Nowy certyfikat będzie zawierał również
dane Zamawiającego oraz określenie Najwyższej wartości granicznej transakcji jeśli znajduje się
w certyfikacie Subskrybenta, który jest wykorzystywany do weryfikacji podpisu elektronicznego
Subskrybenta złożonego pod zgłoszeniem certyfikacyjnym – chyba że Subskrybent złożył wniosek
o usunięcie danych Zamawiającego lub o zmniejszenie Najwyższej wartości granicznej transakcji.

6.3 Wystawienie certyfikatu
Sigillum PCCE wystawia certyfikat na podstawie podpisanego przez Inspektora ds. rejestracji
zgłoszenia certyfikacyjnego.
Certyfikat jest ważny w okresie w nim wskazanym. Maksymalny okres ważności kwalifikowanego
certyfikatu przewidziany przez Politykę wynosi nie więcej niż 2 lata.
Certyfikat jest publikowany w repozytorium, jeśli Subskrybent wyraził na to zgodę. W przeciwnym
przypadku certyfikat może być odebrany przez Subskrybenta w miejscu, do którego Subskrybent
dostarczył zgłoszenie certyfikacyjne lub wniosek o wygenerowanie kluczy i certyfikatu.

6.4 Akceptacja certyfikatu
Po odebraniu certyfikatu Subskrybent ma obowiązek do niezwłocznego sprawdzenia jego zawartości.
W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek pomyłek, w szczególności pomyłek związanych
z identyfikacją Subskrybenta, ma on obowiązek do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sigillum
PCCE, celem unieważnienia certyfikatu.
Kontrola poprawności certyfikatu musi być przeprowadzona przed pierwszym użyciem klucza
prywatnego związanego z certyfikatem.
W przypadku zaniechania tego obowiązku i posługiwania się kluczem związanym z nieprawidłowym
kwalifikowanym certyfikatem, Subskrybent narazić się może na odpowiedzialność karną określoną
w art. 49 ust. 3 Ustawy, z karą pozbawienia wolności włącznie.

6.5 Zawieszenie, uchylenie zawieszenia i unieważnienie certyfikatu
Warunki zawieszenia, uchylenia zawieszenia oraz unieważnienia certyfikatu w szczególności na
wniosek Zamawiającego lub Subskrybenta, a także dokumenty, na podstawie których realizuje się te
czynności, określone zostały w rozdziale 5.3.
Zawieszenie certyfikatu następuje z inicjatywy Sigillum PCCE w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, że istnieją przesłanki do unieważnienia certyfikatu. W szczególności Sigillum PCCE
zawiesza certyfikat:
1)

po otrzymaniu prośby od Subskrybenta, Zamawiającego o zawieszenie certyfikatu,
uwierzytelnionej zgodnie z postanowieniami rozdziału 5.3,
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w przypadku stwierdzenia braku możliwości poinformowania Zamawiającego o
wystawieniu certyfikatu zawierającego jego dane (np. po nieodebraniu przez
Zamawiającego przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, informującej o
wystawieniu certyfikatu zawierającego jego dane przy jednoczesnym braku innych
wiarygodnych możliwości skontaktowania się z Zamawiającym).

Po zawieszeniu certyfikatu Sigillum PCCE podejmuje działania niezbędne do wyjaśnienia powstałych
wątpliwości.
Uchylenie zawieszenia certyfikatu następuje z inicjatywy Sigillum PCCE w wyniku ustania
określonych powyżej powodów.
Unieważnienie kwalifikowanego certyfikatu z inicjatywy Sigillum PCCE następuje z powodów
określonych w art. 21 ust. 2, 6 Ustawy. Unieważnienie certyfikatu klucza szyfrującego wystawionego
zgodnie z Polityką, z inicjatywy Sigillum PCCE, następuje z tych samych powodów, które zostały
określone powyżej dla kwalifikowanych certyfikatów.

6.6 Odnowienie certyfikatu
Zgodnie z Polityką nie ma możliwości odnowienia certyfikatu Subskrybenta. Jeśli Subskrybent
posiada ważny kwalifikowany certyfikat zgodny z Polityką, może ubiegać się o wystawienie nowego
certyfikatu według uproszczonej procedury, określonej w rozdziale 6.2.

6.7 Środki ochrony technicznej
6.7.1 Generowanie kluczy
Jeśli para kluczy Subskrybenta jest generowana przez niego, procedura generowania kluczy musi
spełniać warunki określone w niniejszym rozdziale.
W stosunku do kluczy, które mają być związane z kwalifikowanymi certyfikatami, obowiązują
następujące wymagania:
1)

zastosowane urządzenia do generowania kluczy muszą spełniać wymagania określone
w Ustawie oraz Rozporządzeniu,

2)

długość pary kluczy algorytmu RSA leży w przedziale 1024-2048 bitów i jest podzielna
przez 128.

3)

długości liczb pierwszych p i q, będących elementami klucza prywatnego, nie mogą się
różnić o więcej niż 30 bitów.

W przypadku, gdy klucze są generowane w Sigillum PCCE, klucze te spełniają warunki określone
w niniejszym rozdziale.
Dla kluczy infrastruktury obowiązują następujące wymagania:
1)

zastosowane urządzenia do generowania kluczy muszą spełniać wymagania określone
w Ustawie oraz Rozporządzeniu,

2)

długość pary kluczy algorytmu RSA leży w przedziale 1024-2048 bitów i jest podzielna
przez 128.

3)

długości liczb pierwszych p i q, będących elementami klucza prywatnego, nie mogą się
różnić o więcej niż 30 bitów.

6.7.2 Dostarczanie kluczy Subskrybentowi
Jeśli para kluczy jest generowana w Punkcie rejestracji, klucz prywatny może być dostarczany
Subskrybentowi w następujący sposób:
a)

klucze prywatne Subskrybent może odebrać osobiście w Punkcie rejestracji,
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klucze prywatne mogą zostać przesłane Subskrybentowi za pośrednictwem usług
kurierskich lub pocztowych oferowanych przez podmioty zewnętrzne.

Klucze prywatne dostarczane są Subskrybentowi wraz z zawierającymi je komponentami
technicznymi lub z modułami kluczowymi, na których zostały zapisane przez komponent techniczny
wykorzystany do ich wygenerowania.

6.7.3 Instalowanie kluczy Subskrybenta
W przypadku, gdy klucze Subskrybenta były wygenerowane w Sigillum PCCE i dostarczone mu wraz
z informacjami pozwalającymi na aktywację klucza prywatnego, Subskrybent ma obowiązek do
niezwłocznej zmiany danych pozwalających na aktywację klucza prywatnego.
Nie określa się innych wymagań na sposób instalacji kluczy w oprogramowaniu lub komponentach
technicznych Subskrybenta. Subskrybent powinien zadbać o to, aby sposób instalacji kluczy
związanych z kwalifikowanymi certyfikatami był zgodny z Ustawą oraz Rozporządzeniem.

6.7.4 Kopie zapasowe, archiwa i depozyt kluczy prywatnych Subskrybenta
Klucze prywatne Subskrybenta związane z kwalifikowanymi certyfikatami nie mogą podlegać
procedurom tworzenia kopii zapasowych, archiwizowania ani składania w depozyt.

6.7.5 Ochrona, aktywacja, dezaktywacja i niszczenie kluczy
6.7.5.1 Ochrona klucza prywatnego
Klucze prywatne Subskrybenta związane z kwalifikowanymi certyfikatami przetwarzane są wyłącznie
w bezpiecznych urządzeniach do składania podpisu elektronicznego, spełniających wymagania
Ustawy oraz Rozporządzenia. Komponent techniczny (moduł kryptograficzny) wykorzystywany do
przetwarzania klucza prywatnego Subskrybenta posiada certyfikat ITSEC E3 z „wysoką” siłą
mechanizmów zabezpieczających lub inny certyfikat spełniający wymagania Ustawy oraz
Rozporządzenia.
Klucz prywatny Sigillum PCCE
związany z poprzednim zaświadczeniem certyfikacyjnym
przechowywany jest w komponencie technicznym posiadającym certyfikat ITSEC E3 z „wysoką” siłą
mechanizmów zabezpieczających wydany przez jednostkę certyfikującą DBTI ABW, umożliwiającym
przetwarzanie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Pozostałe klucze infrastruktury
wykorzystywane przez Sigillum PCCE przechowywane są w komponentach technicznych
posiadających certyfikat ITSEC E3 z „wysoką” siłą mechanizmów zabezpieczających.
Klucz prywatny Sigillum PCCE związany z aktualnym zaświadczeniem certyfikacyjnym
przechowywany jest w komponencie technicznym (module kryptograficznym) spełniającym
wymagania klasy FIPS 140-2 level 3.
6.7.5.2 Podział klucza
Klucz prywatny Sigillum PCCE został wygenerowany oraz podzielony na sekrety zgodnie z
wymogami Ustawy i Rozporządzenia tj. został podzielony na 8 części zapisanych na odpowiednich
modułach kluczowych, z których dowolne dwie części są wymagane do odtworzenia pełnej postaci
klucza gotowej do użycia w celu wygenerowania poświadczeń elektronicznych.
6.7.5.3 Depozyt klucza prywatnego
Nie dopuszcza się możliwości składania klucza prywatnego Sigillum PCCE, prywatnych kluczy
infrastruktury lub Subskrybentów w depozyt.
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6.7.5.4 Kopia zapasowa klucza prywatnego
Mechanizm zapewnienia kopii zapasowej klucza prywatnego Sigillum PCCE jest zrealizowany dzięki
podziałowi klucza na fragmenty w liczbie większej niż jest wymagana do odtworzenia klucza.
Nie dopuszcza się możliwości tworzenia kopii zapasowych prywatnych kluczy infrastruktury lub
Subskrybentów.
6.7.5.5 Archiwizacja klucza prywatnego
Nie dopuszcza się archiwizacji żadnych kluczy prywatnych służących do składania podpisu
elektronicznego lub uwierzytelnienia przy wykorzystywaniu kluczy infrastruktury:
1)

klucza prywatnego Sigillum PCCE służącego do poświadczania certyfikatów i list CRL;

2)

kluczy prywatnych Inspektorów ds. rejestracji, służących do podpisywania zgłoszeń
certyfikacyjnych;

3)

kluczy prywatnych Subskrybentów, związanych z kwalifikowanymi certyfikatami.

6.7.5.6 Metody aktywacji klucza prywatnego
Klucz prywatny Sigillum PCCE, prywatne klucze infrastruktury i Subskrybentów mogą być
przetwarzane wyłącznie w komponentach technicznych.
Klucz Sigillum PCCE może być wynoszony poza komponent techniczny jedynie na zabezpieczonych
modułach kluczowych, w postaci podzielonej na fragmenty.
Aktywacja klucza prywatnego Sigillum PCCE wymaga współdziałania dwóch osób posiadających
karty z fragmentami klucza oraz kody PIN do tych kart.
Aktywacja klucza prywatnego infrastruktury lub Subskrybenta wymaga znajomości kodu PIN do
wykorzystywanego przez niego komponentu technicznego.
Dezaktywacja klucza prywatnego Sigillum PCCE następuje w wyniku zakończenia działania aplikacji
Urzędu Certyfikacji korzystającej z klucza..
Dezaktywacja klucza prywatnego infrastruktury lub Subskrybenta następuje w wyniku zakończenia
działania aplikacji korzystającej z klucza.
6.7.5.7 Metody zniszczenia klucza prywatnego
Po unieważnieniu lub przeterminowaniu kwalifikowanych certyfikatów związanych z kluczami
prywatnymi, klucze te powinny zostać w trwały sposób usunięte z nośników, na których się
znajdowały.
Klucz prywatny Sigillum PCCE jest niszczony wraz z fizycznym zniszczeniem wszystkich modułów
kluczowych, które zawierają fragmenty tego klucza.
Klucz prywatny infrastruktury lub Subskrybenta jest niszczony wraz z fizycznym zniszczeniem
komponentu technicznego lub modułu kluczowego, na którym się znajduje, lub też poprzez nadpisanie
pamięci komponentu technicznego lub modułu kluczowego ciągiem zer.
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