INFORMÁCIA PRE SPOLIEHAJÚCU SA STRANU
na certifikát vydaný na elektronický občiansky preukaz (ďalej len „Informácia“)

1.
1.1

VÝKLAD POJMOV
Pokiaľ z ustanovení tejto informácie výslovne nevyplýva inak, majú nižšie uvedené pojmy nasledovný
význam:
(a)

„Certifikát“ znamená certifikát na šifrovanie, certifikát pre elektronický podpis a kvalifikovaný
certifikát pre elektronický podpis, ktorý bol vydaný na eID;

(b) „eID“ je elektronický občiansky preukaz s čipom, na ktorom sú uložené Certifikáty;
(c)

„CRL“ je zoznam Certifikátov zrušených pred uplynutím ich platnosti;

(d) „Držiteľ Certifikátu“ je osoba uvedená v Certifikáte ako držiteľ súkromného kľúča prislúchajúcemu
k verejnému kľúču, ku ktorému je vydaný Certifikát;
(e)

„Nariadenie eIDAS“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla
2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES;

(f)

„OCSP odpoveď“ je odpoveď na OCSP požiadavku, ktorá poskytuje údaj o platnosti Certifikátu
k špecifikovanému času;

(g) „Politiky Poskytovateľa“ resp. jednotlivo ako „Politika Poskytovateľa“ je Politika poskytovania
dôveryhodnej služby vydávania a overovania certifikátov na eID, ktorá sa vzťahuje na certifikáty
vydávané Poskytovateľom v zmysle Nariadenia eIDAS;
Politikami Poskytovateľa sú aj akékoľvek ďalšie nové predpisy resp. nové znenia týchto predpisov,
ktoré boli alebo budú vydané Poskytovateľom a zverejnené na webom sídle
http://www.slovensko.sk/sk/eid/_eid-karta/, vždy v ich účinnom znení;
(h) „Poskytovateľ“ je spoločnosť Disig, a.s. so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO:
35975946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3794/B;
(i)

„Spoliehajúca sa strana“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa pri svojom konaní spolieha
Certifikát a prípadne na CRL alebo OCSP odpoveď Poskytovateľa;

(j)

„Zákazník“ je Ministerstvo vnútra SR;

(k) „Zákon“ je zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.
2.1

OBMEDZENIA POUŽITIA CERTIFIKÁTOV

Certifikáty vydané Poskytovateľom je spolu so súkromným kľúčom možné používať bežným spôsobom,
výhradne na účel, na ktorý sú určené a v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v príslušných
právnych predpisoch a tejto Informácii:
(a)

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné použiť na vytváranie kvalifikovaného
elektronického podpisu;

(b) Certifikát na šifrovanie je možné použiť na šifrovanie;
(c)

Certifikát pre elektronický podpis je možné použiť na vytváranie zdokonaleného elektronického
podpisu;

2.2

Spoliehajúca sa strana berie na vedomie, že Certifikáty sú určené na použitie pre komunikáciu s orgánmi
verejnej moci v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci (zákon o e-Governmente).

2.3

Spoliehajúca sa strana berie na vedomie, že Certifikáty vydané Poskytovateľom majú obmedzenú dobu
platnosti, ktorá je uvedená v tele Certifikátu. Po uplynutí doby platnosti alebo po zrušení Certifikátu sa
Certifikát nesmie používať, a to ani na účel, na ktorý je určený. Výsledkom použitia Certifikátu podľa bodu
2.1(a) alebo 2.1(c) Informácie, ktorý je neplatný alebo bol zrušený, bude neplatný elektronický podpis.
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3.

POVINNOSTI SPOLIEHAJÚCEJ SA STRANY

3.1

Spoliehajúca sa strana berie na vedomie, že je výhradne na jej slobodnom rozhodnutí, či sa rozhodne
dôverovať a spoľahnúť sa na Certifikát vydaný Poskytovateľom a teda na informácie v ňom obsiahnuté.
V prípade, rozhodnutia dôverovať Certifikátom Poskytovateľa je Spoliehajúca sa strana povinná dodržať
povinnosti popísané v tejto Informácii, v opačnom prípade je výhradne zodpovedná za právne následky tým
spôsobené.

3.2

Spoliehajúca sa strana tiež berie na vedomie, že eID, na ktorom je súkromný kľúč zodpovedajúci verejnému
kľúču, ku ktorému je vydaný Certifikát, môže byť ukradnuté alebo stratené a následne zneužité tretími
osobami, napr. k sfalšovaniu elektronického podpisu Držiteľa Certifikátu.

3.3

Spoliehajúca sa strana berie na vedomie, že platnosť Certifikátov, CRL ako aj OCSP odpovedí vydaných
Poskytovateľom je časovo ohraničená:
(a)

Certifikát je platný počas doby platnosti určenej v tele Certifikátu, resp. do okamihu jeho zrušenia
pred uplynutím doby platnosti;

(b) CRL je platné počas doby platnosti určenej v tele CRL, pričom pre získanie čo najpresnejšej informácie
o zrušených Certifikátoch je potrebné vychádzať vždy z najaktuálnejšieho CRL, teda toho, ktoré
Poskytovateľ publikoval ako posledné;
(c)
3.4

OCSP odpoveď je platná v čase uvedenom v tele OCSP odpovedi položkou „producedAt“.

Spoliehajúca sa strana je pre spoľahnutie sa na akýkoľvek Certifikát vydaný Poskytovateľom povinná
vynaložiť primeranú starostlivosť, najmä je povinná:
(a)

zhodnotiť, či použitie Certifikátu je v súlade s jeho účelovým určením a či je pre konkrétny účel vhodné;

(b) skontrolovať, či použitie Certifikátu nie je v rozpore s obmedzeniami použitia Certifikátu uvedenými
v samotnom Certifikáte, v tejto Informácii alebo v Politike Poskytovateľa, ktorá sa viaže k danému
Certifikátu;
(c)

pri práci s Certifikátom, vrátane jeho overovania, používať iba na to určený a vhodný hardvér resp.
softvér;

(d) overiť platnosť predmetného Certifikátu, tým, že skontroluje či:
(i)

bol Certifikát v zmysle údaja o dobe platnosti Certifikátu uvedeného v tele Certifikátu platný v čase,
keď Spoliehajúca sa strana mala istotu, že Certifikát, resp. ním vytvorený podpis/pečať existoval;

(ii) pred časom uvedeným v predchádzajúcom bode nedošlo k zrušeniu Certifikátu pred uplynutím doby
jeho platnosti podľa predchádzajúceho bodu (i), a to na základe aktuálneho CRL a prípadne OCSP
odpovede poskytovaných Poskytovateľom - odkaz na umiestnenie aktuálneho CRL a prípadne na
službu OCSP je uvedený v tele Certifikátu;
(e)

vykonať prípadne ďalšie overenia, ktoré môžu byť v zmysle Politík Poskytovateľa alebo štandardov
vyžadované pre konkrétny druh Certifikátu alebo jeho použitie; a

(f)

spôsobom podľa predchádzajúcich bodov (a)-(e) overiť aj ostatné certifikáty v certifikačnej ceste až
po tzv. „trust anchor“.

3.5

Spoliehajúca sa strana taktiež berie na vedomie, že Poskytovateľ uchováva informácie súvisiace s vydanými
Certifikátmi za účelom poskytnutia dôkazných prostriedkov iba počas doby určenej v Politike Poskytovateľa
vzťahujúcej sa ku konkrétnemu Certifikátu.

3.6

Pre spoliehanie sa na CRL alebo OCSP odpoveď vydanú Poskytovateľom je Spoliehajúca sa strana povinná
vynaložiť primeranú starostlivosť. Povinná strana je najmä povinná overiť, že certifikát, ktorým boli CRL
alebo OCSP odpoveď podpísané, patrí Poskytovateľovi a zároveň postupovať analogicky v zmysle čl. 3.4
týchto Všeobecných podmienok.

4.

ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA A JEJ OBMEDZENIA

4.1

Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nesplnením svojich povinností v zmysle Nariadenia eIDAS.

4.2

Poskytovateľ nezodpovedá za nepriame alebo podmienené straty alebo škody, ktoré vznikli Spoliehajúcej sa
strane v súvislosti so spoliehaním sa na Certifikát alebo CRL, resp. OCSP odpoveď Poskytovateľa.

4.3

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu (vrátane ušlého zisku), ktorá vznikla Spoliehajúcej sa strane príp.
akýmkoľvek tretím stranám, a to najmä z dôvodu:
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(a)

porušenia povinností Zákazníkom, Držiteľom Certifikátu alebo Spoliehajúcou sa stranou uvedených
v právnych predpisoch, v zmluve uzatvorenej s Poskytovateľom, v tejto Informácii alebo v Politikách
Poskytovateľa, vrátane povinnosti vynaložiť primeranú starostlivosť pri používaní Certifikátov
a pri spoliehaní sa na ne;

(b) technickými vlastnosťami, konfiguráciou, nekompatibilitou, nevhodnosťou alebo inými vadami nimi
použitých softvérových alebo hardvérových prostriedkov;
(c)

spoliehania sa na Certifikát, ktorého platnosť uplynula alebo ktorý bol zrušený;

(d) použitia Certifikátu v rozpore so zmluvou alebo Politikami Poskytovateľa;
(e)

že Certifikát bol použitý v rozpore s jeho účelovým určením alebo obmedzeniami uvedenými
v Certifikáte, v tejto Informácii resp. v Politikách Poskytovateľa;

(f)

omeškania alebo nedoručenia požiadaviek na overenie statusu Certifikátu Poskytovateľovi, z dôvodov,
ktoré nie sú na strane Poskytovateľa (najmä prípady nedostupnosti alebo preťaženosti siete internet
alebo vady zariadenia alebo technického vybavenia používaného overovateľom);

(g) neposkytnutia alebo nedostupnosti CRL alebo OCSP odpovede v priebehu plánovanej údržby alebo
reorganizácie oznámenej na webovom sídle http://eidas.disig.sk/sk/crlinfo/;
(h) pôsobenia vyššej moci.
4.4

Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Spoliehajúcej sa strane z dôvodu, že pri spoliehaní sa
na Certifikát, na elektronický podpis vyhotovený na jeho základe, resp. na CRL alebo OCSP odpoveď
nepostupovala podľa 3. časti tejto Informácie a v zmysle Politiky Poskytovateľa.

4.5

Od okamihu, kedy súkromný kľúč, ku ktorému patrí Certifikát, nadobudne Držiteľ Certifikátu, Poskytovateľ
nezodpovedá:
(a)

za ochranu eID, na ktorom je uchovaný Certifikát a súkromný kľúč, resp. za ochranu prístupových
kódov potrebných na jeho použitie;

(b) za to, že sa neoprávnená osoba zmocnila eID alebo súkromného kľúča;
(c)

4.6

za škody spôsobené použitím súkromného kľúča alebo Certifikátu, ak Zákazník resp. Držiteľ Certifikátu
nekoná v súlade so svojimi povinnosťami, najmä ak sa súkromného kľúča zmocní neautorizovaná osoba
a Zákazník, resp. Držiteľ Certifikátu nepožiada Poskytovateľa o zrušenie Certifikátu alebo ak
Poskytovateľovi neoznámi zmeny v údajoch uvedených v Certifikáte;

Táto Informácia je platná od 18.4.2017.
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