Zmena poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby

(Podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa formulár zasiela pre každú
dôveryhodnú službu samostatne, pričom jedna dôveryhodná služba môže pozostávať z viacerých služieb ako napr. zo služby certifikačnej autority (CA) a služby OCSP, ktoré sa
uvádzajú v samostatných záznamoch dôveryhodného zoznamu (TL). Dôveryhodné služby môžu byť uvedené aj v rovnakom zázname TL a rozlišujú sa hodnotou v rozšírení TL napr.
pre podpis/pečať.)
1. Údaje o poskytovateľovi dôveryhodných služieb
Názov / obchodné meno
IČO
2. Údaje o štatutárnom orgáne
I.
Meno a priezvisko
Funkcia
II.
Meno a priezvisko
Funkcia
3. Zmena kvalifikovanej dôveryhodnej služby
3.1 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis
3.2 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
3.3 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
3.4 Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov
3.5 Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí
3.6 Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov
3.7 Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí
3.8 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
3.9 Kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky
4. Identifikácia kvalifikovanej dôveryhodnej služby (QTS) v dôveryhodnom zozname (TL) – jeden alebo viacero záznamov v TL tvoriacich jednu QTS. (2)
Uvedú sa identifikátory TLIxx-y záznamov z TL pre danú QTS (napr. pri zmene OCSP sa uvedie: CA - TLIxx-y, aktuálne OCSP - TLIxx-y)

5. Detailný popis zmeny (zmeny len pre zaškrtnuté položky)
5.1 Spravovanie údajov na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí v mene podpisovateľa/vyhotoviteľa pečate – popis a odkaz na kapitolu správy
o posúdení zhody, ktorá obsahuje podmienky za ktorých sa poskytuje spravovanie týchto údajov a odkaz na certifikáciu používaného QSCD v zozname Komisie

5.2 Aktualizácia OCSP certifikátu autorizovaného CA certifikátom, ktorý je aj vydavateľ certifikátov, pre ktoré sa OCSP poskytuje
5.2.1 TLIxx-y CA služby:
5.2.2 URL na OCSP:
5.2.3 Hash OCSP certifikátu(3):
5.3 Aktualizácia OCSP certifikátu autorizovaného iným certifikátom, než ktorý je vydavateľ certifikátov, pre ktoré sa OCSP poskytuje
5.3.1 TLIxx-y CA služieb,
ktoré autorizovali OCSP:
5.3.2 URL na OCSP:
5.3.3 Hash OCSP certifikátu(3):
5.3.4 Dodatok k správe Názov súboru:
(3)
o posúdení zhody pre OCSP
Hash súboru : ______________________________________________________________________________________________________________
o potvrdení autorizácie
5.4 Popis iných zmien (ako v bode 5.1 až 5.3) v poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby

(1) – vypĺňa orgán dohľadu
(2) – vypĺňa žiadateľ a aktualizuje orgán dohľadu
(3) – hash hodnota sa uvádza vo formáte DId, pozri ISO 14533-4, v hexa alebo Base64 (napr. v https://qes.webnode.sk/na-stiahnutie/ stlačením "Info súboru")

6. Prílohy v elektronickej forme
6.1 Správa o posúdení zhody
Hash súboru(3): _____________________________________________________________________ Názov súboru: ______________________________________________________
6.2 Dodatok k správe o posúdení zhody
Hash súboru(3): _____________________________________________________________________ Názov súboru: ______________________________________________________
6.3 Certifikačná schéma (checklistAuditTSP.xlsx)
Hash súboru(3): _____________________________________________________________________ Názov súboru: ______________________________________________________
6.4 X.509 certifikáty kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Hash súboru(3):

Názov súboru:

Hash súboru(3):

Názov súboru:

Hash

súboru(3):

Názov súboru:

Hash

súboru(3):

____________________________________________________________________

Názov súboru: ______________________________________________________

6.5 OCSP certifikáty
Hash súboru(3):

Názov súboru:

Hash súboru(3):

Názov súboru:

Hash

súboru(3):

Názov súboru:

Hash

súboru(3):

____________________________________________________________________

Názov súboru: ______________________________________________________

7. URL na zoznam (národný/EK), v ktorom je akreditovaný orgán posudzovania zhody

8. Prílohy

9. Dátum a prípadné upresnenia k posúdeniu žiadosti (1)
Zmeny zapísané do TL: __________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Podpis alebo pečať

___________________________________
podpis osoby oprávnenej konať

___________________________________
podpis osoby oprávnenej konať

___________________________________
za orgán dohľadu

(1) – vypĺňa orgán dohľadu
(2) – vypĺňa žiadateľ a aktualizuje orgán dohľadu
(3) – hash hodnota sa uvádza vo formáte DId, pozri ISO 14533-4, v hexa alebo Base64 (napr. v https://qes.webnode.sk/na-stiahnutie/ stlačením "Info súboru")

