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SUTARTIS
DĖL SERTIFIKATŲ SUDARYMO IR IŠDAVIMO
20 __ m. __________ ___ d. Nr. ___
Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), kurią
atstovauja _______________________, veikiantis (-i) pagal
________________, ir _______________, a. k. __________, asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento (tipas) Nr. __________, (toliau –
sertifikato savininkas), kiekvienas (-a) atskirai vadinamas (-a) „šalimi“,
o abu (-i) kartu – „šalimis“, sudarė šią sutartį dėl sertifikatų sudarymo ir
išdavimo (toliau – sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. SUTARTIES DALYKAS

1. Pagal šią sutartį Registrų centras sudaro ir kvalifikuotame
elektroninio parašo kūrimo įtaise išduoda kvalifikuotą sertifikatą
kvalifikuotam elektroniniam parašui sudaryti ir autentifikavimo
sertifikatą, skirtą asmens tapatybei elektroninėje erdvėje nustatyti
(toliau abu kartu – sertifikatas), galiojančius nuo sertifikatų išdavimo
šioje sutartyje nustatytą laikotarpį, o sertifikatų savininkas priima
sertifikatą ir įsipareigoja jį naudoti šioje sutartyje nustatytomis
sąlygomis ir tvarka. Sertifikate yra viešasis raktas, atitinkantis
pasirašančiojo asmens turimą privatų raktą.
II. SUTARTIES SUDARYMO TEISINIAI PAGRINDAI

2. Ši sutartis sudaryta vadovaujantis:
2.1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva
1999/93/EB (toliau - eIDAS);
2.2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas);
2.3. 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES)
2016/650, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 30 straipsnio 3 dalį ir
39 straipsnio 2 dalį nustatomi kvalifikuotų parašo ir spaudo kūrimo
įtaisų saugumo vertinimo standartai;
2.4. Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu;
2.5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu;
2.6. Asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo
išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo,
interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1V-1055 „Dėl asmens
tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant
kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto
svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2.7. Registrų centro kvalifikuotų sertifikatų (elektroninių parašų ir
elektroninių spaudų) taisyklių (toliau – CP) aktualia redakcija;
2.8. Registrų centro sertifikavimo veiklos nuostatų (toliau – CPS)
aktualia redakcija;
2.9. Registrų centro įstatų aktualia redakcija.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Registrų centras įsipareigoja:
3.1. užtikrinti Registrų centro privačiųjų kriptografinių raktų saugumą;

3.2. užtikrinti informacijos sudaromuose sertifikatuose teisingumą;
3.3. užtikrinti tinkamą sertifikato savininko asmens tapatybės
identifikavimą;
3.4. teikti informaciją sertifikato įsigijimo ir naudojimo klausimais;
3.5. sudaryti sertifikatą, kuris atitiktų eIDAS ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių patikimumo užtikrinimo paslaugas, tiek, kiek
neprieštarauja eIDAS, reikalavimus;
3.6. saugiai išduoti sudarytą sertifikatą kvalifikuotame elektroninio
parašo kūrimo įtaise, sustabdyti sertifikato galiojimą, panaikinti
galiojimo sustabdymą, aktyvuoti sertifikatą;
3.7. atšaukti sertifikato galiojimą, pasibaigus sertifikatų galiojimo
terminui, sertifikatų galiojimo sustabdymo laikotarpiui arba esant
sąlygoms nurodytoms šios sutarties 11 ir 12 punktuose numatytais
atvejais;
3.8. užtikrinti tinkamą kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaiso
parengimą ir įteikimą;
3.9. užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal Bendrąjį asmens
duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
asmens duomenų apsaugą;
3.10. kriptografiniams raktams generuoti, saugoti ir su jais susietų
asmenų sudaromiems sertifikatams saugoti naudoti tik kvalifikuotą
elektroninio parašo formavimo įrangą;
3.11. viešai skelbti www.elektroninis.lt puslapyje bet kuriuo paros metu
šiuos dokumentus:
3.11.1. CP, CPS ir sertifikato sudarymo bei tvarkymo paslaugų sąlygas;
3.11.2. atšauktų sertifikatų sąrašus ir / arba teikti informaciją apie
sertifikato būklę tiesioginės prieigos protokolu.
4. Sertifikato savininkas įsipareigoja Registrų centrui:
4.1. pateikti tikslią ir visą informaciją, kaip to reikalauja CPS;
4.2. naudoti viešojo ir privačiojo raktų porą tik CPS ir CP nurodytiems
tikslams, laikantis sertifikate nurodytų apribojimų;
4.3. pateikti šiuos asmens duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę,
asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę, leidimąs
gyventi Lietuvos Respublikoje, teisės gyventi Lietuvoje Respublikoje
pažymėjimą) telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
4.4. leisti 4.3 papunktyje nurodytus asmens duomenis perduoti
registrams su sąlyga, kad asmens duomenys bus perduodami tik
siekiant įgyvendinti sutartį bei užtikrinti visavertišką sertifikatų
panaudojimą;
4.5. tinkamai pasirūpinti, kad jo privačiuoju raktu nepasinaudotų kiti
asmenys;
4.6. sertifikatą naudoti tik parašams, autentifikacijai elektroninėje
erdvėje ir el. pašto apsaugai. Elektroninis parašas negali būti
naudojamas jokiems kitiems tikslams;
4.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų,
informuoti Registrų centrą, kai sertifikato galiojimo laikotarpiu atsitinka
bent vienas iš šių įvykių:
4.7.1. pametamas, pavagiamas ar kitaip sukompromituojamas
privatusis raktas;
4.7.2. atskleidžiami privačiojo rakto panaudojimui reikalingi
identifikavimo duomenys (PIN kodas, PUK kodas ir kt.);
4.7.3. pastebimi netikslumai sertifikate arba jame prireikia daryti
pakeitimus;
4.8. nedelsiant kreiptis į Registrų centrą dėl sertifikato galiojimo
atšaukimo šiais atvejais:
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4.8.1. praradus kvalifikuotą sertifikatą atitinkančių elektroninio parašo
kūrimo duomenų kontrolę;
4.8.2. pasikeitus asmens duomenims;
4.9. privačiojo rakto kompromitacijos atveju, nedelsiant ir visiškai
nutraukti jo naudojimą;
4.10. prieš pradedant naudoti sertifikatą, pakeisti pradinį sertifikato
identifikavimo slaptažodį (PIN). Keičiamas sertifikato identifikavimo
slaptažodis (PIN) negali būti paprastas ir lengvai atspėjamas
(netinkamo PIN pavyzdžiai: 1234567, 000000, 1987 02 29 arba pan.);
4.11. nekeisti sertifikato identifikavimo slaptažodžio (PUK), o jį
pakeitus prisiimti visišką atsakomybę dėl to galinčių kilti pasekmių.
Sertifikato savininkui pakeitus sertifikato identifikavimo slaptažodį
(PUK) ir jį užmiršus, pametus ir kt., Registrų centras negalės tokio
kriptografinio įrenginio atblokuoti ar atnaujinti įrašant naujus
elektroninio parašo sertifikatus.
5. Sertifikatas negali būti naudojamas neteisėtiems tikslams, kurie yra
draudžiami Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
IV. SERTIFIKATO IŠDAVIMAS

6. Sertifikato savininkui išduodamas sertifikatas ir kvalifikuotas
elektroninio parašo kūrimo įtaisas – kriptografinis įrenginys. Atskirai
nuo kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaiso sertifikato savininkui
pateikiamas pradinis elektroninio parašo aktyvavimo slaptažodis (PIN),
kurį, sertifikatą aktyvavęs, sertifikato savininkas privalo pasikeisti ir
susikurti naują slaptažodį ir slaptažodis (PUK), kurį sertifikato
savininkas galės panaudoti PIN kodo atstatymui užblokavus
kriptografinį įrenginį.
7. Sertifikatas aktyvuojamas per 1 (vieną) darbo dieną po jo išdavimo.
V. SERTIFIKATO GALIOJIMO SUSTABDYMAS

8. Sertifikato galiojimas sustabdomas šiais atvejais:
8.1. sertifikato savininko prašymu – jo nurodytam terminui;
8.2. teisėsaugos institucijų reikalavimu, siekiant užkirsti kelią
nusikalstamoms veikoms – jų nurodytam terminui;
8.3. gavus informacijos ar kilus įtarimui, kad sertifikato duomenys gali
būti neteisingi arba sertifikato savininkas gali būti praradęs sertifikatą
atitinkančių parašo kūrimo duomenų kontrolę.
9. Prašymai sustabdyti sertifikato galiojimą teikiami Registrų centrui visą
parą veikiančiu telefonu (8 5) 268 8388 arba darbo dienomis darbo
valandomis atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinius.
Sertifikato galiojimas sustabdomas per 4 (keturias) darbo valandas nuo
gauto prašymo momento.
10. Registrų centras, sustabdęs sertifikato galiojimą sutarties 8.2 ir 8.3
papunkčiuose nurodytais pagrindais, ne vėliau kaip per 24 valandas
nuo sertifikato galiojimo sustabdymo apie tai praneša sertifikato
savininkui sutarties XVII skyriuje ,,Šalių rekvizitai ir parašai“ nurodytu
elektroniniu paštu arba telefonu, nurodydamas sustabdymo priežastį ir
trukmę. Registrų centras apie sertifikato sustabdymą visais sutarties 8
punkte nustatytais atvejais taip pat paskelbia savo sertifikatų duomenų
bazėje ne vėliau kaip per 24 valandas nuo elektroninio sertifikato
galiojimo sustabdymo.
11. Jeigu sertifikato savininkas, kuriam išduoto sertifikato galiojimas
buvo sustabdytas šios sutarties 8.3 papunktyje nurodytais pagrindais,
per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo sertifikato galiojimo sustabdymo
nepateikia prašymo, paaiškinimo ir patvirtinančių įrodymų, kuriais
paneigiama Registrų centro gauta informacija ar kilę įtarimai, kurių
pagrindu buvo sustabdytas sertifikato galiojimas, sertifikato galiojimas
atšaukiamas.
VI. SERTIFIKATO GALIOJIMO ATŠAUKIMAS

12. Sertifikato galiojimas atšaukiamas:
12.1. sertifikato savininko prašymu atšaukti sertifikatą ir (ar) nutraukti
šią sutartį;
12.2. paaiškėjus, kad pasikeitė sertifikato duomenys;
12.3. paaiškėjus, kad buvo pateikti neteisingi duomenys sertifikatui
sudaryti;
12.4. Registrų centras nutraukia sertifikatų išdavimo veiklą ir joks kitas
sertifikavimo paslaugų teikėjas neperima sertifikavimo veiklos;
12.5. Registrų centro sprendimu, paaiškėjus, kad sertifikato savininkas
nesilaiko sertifikato naudojimo sąlygų;
12.6. sertifikato savininkui praradus sertifikatą atitinkančių parašo
kūrimo duomenų kontrolę;
12.7. remiantis sertifikato galiojimo apribojimais, nurodytais sertifikate
jį sudarant;

12.8. kai pažeidžiamas Registrų centro privačiojo rakto ir naudojamos
sertifikato tvarkymo sistemos saugumas ir kyla pavojus sudaryto
sertifikato patikimumui;
12.9. gavus pranešimą, kad sertifikato savininkas pripažintas
neveiksniu;
12.10. gavus pranešimą, kad sertifikato savininkas mirė;
12.11. po sertifikato sustabdymo šios sutarties 11 punkte numatytu
atveju;
12.12. teisės aktų nustatyta tvarka nustačius, kad sertifikato
savininkui išduotas sertifikatas ir (ar) kvalifikuotas elektroninio parašo
kūrimo įtaisas nebeatitinka eIDAS reikalavimų.
13. Prašymas nutraukti sertifikatą yra pateikiamas sutarties 9 punkte
nurodytais komunikavimo būdais. Sertifikato galiojimas nutraukiamas
ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas po prašymo gavimo.
Sertifikato galiojimo atšaukimas neturi įtakos iki galiojimo nutraukimo
atliktoms operacijoms.
14. Sertifikatas netenka galios nuo jo atšaukimo momento, o
atšaukimas įsigalioja nedelsiant. Atšaukto sertifikato galiojimo statuso
jokiomis aplinkybėmis negalima atkurti.
15. Sutarties 12.2-12.11 papunkčiuose reglamentuotais atvejais,
Registrų centras informuoja sertifikato savininką raštu elektroninio
pašto adresu, nurodytu sutarties XVII skyriuje ,,Šalių rekvizitai ir
parašai“, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo
sertifikato galiojimo atšaukimo, apie atliktą atšaukimą be išankstinio
sertifikato savininko įspėjimo.
16. Sutarties 12.12 papunktyje nustatytu atveju apie būsimą
sertifikato atšaukimą sertifikato savininkas yra informuojamas raštu
elektroninio pašto adresu, nurodytu sutarties XVII skyriuje ,,Šalių
rekvizitai ir parašai“, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.
17. Šios sutarties 15 ir 16 punkte nustatytos sąlygos netaikomos, jei
sertifikato galiojimas atšaukimas paties sertifikato savininko prašymu.
VII. PASLAUGŲ KAINA

18. Sertifikato sudarymo ir išdavimo paslaugų įkainiai skelbiami
https://www.elektroninis.lt/lt/isigyti/nid-505 puslapyje.
19. Informacija apie sertifikato būklę sertifikatų savininkui teikiama
nemokamai.
20. Registrų centras, gavęs sertifikato savininko prašymą, sertifikato
galiojimą atšaukia, sustabdo ir panaikina galiojimo sustabdymą
nemokamai.
VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Registrų centras atsako už:
21.1. sudaryto sertifikato duomenų tikslumą;
21.2. tai, kad sertifikate nurodytas asmuo yra parašo kūrimo
duomenų, atitinkančių sertifikate nurodytus parašo tikrinimo
duomenis, turėtojas;
21.3. parašo kūrimo duomenų ir parašo tikrinimo duomenų atitikimą,
kai jis asmens prašymu sukuria šiuos duomenis;
21.4. sertifikato galiojimo sustabdymą ar atšaukimą, laikantis šioje
sutartyje nustatytų sąlygų.
22. Sertifikato savininkas atlygina Registrų centro patirtus nuostolius,
jei:
22.1. pateikė klaidingus ar ne visus duomenis, reikalingus sertifikatui
sudaryti;
22.2. neapsaugojo savo kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaiso
nuo kompromitacijos.
23. Registrų centras neatsako, jei nuostoliai buvo patirti dėl:
23.1. trečiųjų šalių ir galimų vartotojų naudojamos neautorizuotos
aparatinės ir programinės įrangos kriptografiniams raktams generuoti,
duomenims šifruoti, elektroniniams parašams kurti;
23.2. neleistino sertifikato naudojimo;
23.3. teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės, jei sutrikimai
fiksuojami ne Registrų centro veikimo ribose, kurios detalizuotos CPS
bei CP.
23.4. sertifikato atšaukimo Sutarties 11 ir 12 punktuose nustatytais
atvejais;
23.5. sertifikato sustabdymo Sutarties 8 punkte nustatytais atvejais.
IX. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

24. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už bet kurios savo prievolės
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl force majeure
aplinkybių – tų, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti
sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms
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aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti.
25. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, sutarties
šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
X. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

26. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi, jeigu
su pakeitimu ar papildymu sutinka kita šalis ir tai patvirtina raštu.
27. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų
pasirašymo dienos, jeigu juose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.
28. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi neatskiriama šios
sutarties dalimi.
XI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

29. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki
sutarties 36 punkte nustatyto termino.
30. Sutartis pasibaigia, kai:
30.1. sueina sertifikato galiojimo terminas, nustatytas sutarties 36
punkte;
30.2. sutartis nutraukiama šalių susitarimu;
30.3. atšaukiamas sertifikato galiojimas šioje sutartyje nustatytais
atvejais ir tvarka. Sutartis šiuo atveju laikoma pasibaigusia nuo tos
dienos, kai įsigalioja sertifikato galiojimo atšaukimas taip, kaip tai
numatyta sutarties 14 punkte.
31. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš
dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.
XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

32. Visi nesutarimai ir ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties,
sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis
gera valia. Nepavykus priimti bendro sprendimo, nesutarimai ir ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
XIII. KITOS SĄLYGOS

33. Sertifikato savininkas, pasirašydamas šią sutartį, pareiškia, kad:
33.1. sertifikato savininko suteikta informacija yra teisinga;
33.2. jis informuotas, kad 10 (dešimt) metų saugomi, o tolesnį
saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymas, šie duomenys:
33.2.1. sertifikato savininko tapatybei įrodyti pateikto dokumento
(paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo gyventi Lietuvos
Respublikoje, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas),
įskaitant dokumento tipą, numerį ir dokumentų galiojimo apribojimus,
duomenys;
33.2.2. sertifikato savininko asmens duomenys (vardas, pavardė,
asmens kodas);
33.2.3. sertifikato savininko kontaktiniai duomenys (el. paštas,
telefono numeris);
33.3. yra susipažinęs su CPS, CP aktualiomis redakcijomis ir
įsipareigoja jų laikytis;
33.4. sutinka, kad Registrų centras tvarkytų sertifikato savininko
asmens duomenis (įskaitant vardą ir pavardę, asmens kodą, sertifikato
duomenis) ir perduotų juos tretiesiems asmenims, jei tai būtina
Registrų centrui vykdant šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba
įgyvendinant šioje sutartyje numatytas teises;
33.5. sutinka, kad Registrų centras saugotų sertifikato savininko
registracijos, kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaiso išdavimo,
kitą informaciją ir kad šią informaciją, vadovaudamasis CPS ir CP,
perduotų trečiosioms šalims sertifikavimo veiklos nutraukimo atveju;
33.6. jis yra informuotas, kad sertifikatuose yra naudojami asmens
duomenys (sertifikato savininko asmens kodas, vardas, pavardė ir
elektroninis paštas), kurie yra matomi kvalifikuotu elektroniniu parašu

pasirašytuose dokumentuose.
XIV. SERTIFIKATO GALIOJIMAS, PRIĖMIMAS IR

PERDAVIMAS
34. Registrų centras išduoda, o sertifikato savininkas priima:
34.1. sertifikato kvalifikuotą kriptografinį įrenginį Nr.___________.
34.2. sertifikatus:
autentifikavimo sertifikatą Nr.__________________; kvalifikuotą
sertifikatą Nr.______________.
35. Naujam kriptografiniam įrenginiui taikomas 12 mėn. garantinis
laikotarpis nuo sertifikato galiojimo termino pradžios. Sertifikato
atnaujinimas nurodytam garantiniam laikotarpiui įtakos neturi.
36. Sertifikato galiojimo terminas ___metai: nuo ______ iki ________.
XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NUOSTATOS

37. Sertifikato savininko asmens duomenys tvarkomi, vykdant
sutarties 3 punkte nustatytas Registrų centro pareigas. Asmens
duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – asmens duomenis tvarkyti
būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra sertifikato savininkas
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b
punktas. Sertifikatų savininko pateiktų asmens duomenų valdytojas
yra valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25101, 09320 Vilnius).
38. Asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties
pasibaigimo.
39. Asmens duomenys trečiajai šaliai neperduodami, išskyrus
sutarties 3.11.2 papunktyje nurodytus duomenis ir atvejus, kai
duomenų perdavimą nustato teisės aktai arba, siekiant apginti
Registrų centro teisėtus interesus, dėl sutarties prievolių vykdymo
teismine tvarka.
40. Sertifikato savininkas turi teisę:
40.1. prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su tvarkomais
asmens duomenimis;
40.2. reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
40.3. reikalauti ištrinti („teisė būti pamirštam“) asmens duomenis, jei
jie nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių buvo tvarkomi,
arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
40.4. apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, kai duomenys tvarkomi netiksliai;
40.5. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
41. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
el. p. duomenusauga@registrucentras.lt.
XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Sertifikato savininkas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti Registrų centrą apie
elektroninio pašto ir telefono numerio pasikeitimą. Sertifikato
savininkas, neįvykdęs šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad
Registrų centro veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jam žinomais
rekvizitais, neatitinka sutarties sąlygų arba kad jis negavo pranešimų,
siųstų pagal tuos rekvizitus.
43. Sertifikato savininkas pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad
gavo voką su PIN ir PUK kodais bei išreiškia valią, kad būtų aktyvuotas
sertifikatas per 1 (vieną) darbo dieną po jo išdavimo.
44. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
45. Asmens duomenys, kurių apimtis detalizuota sutarties 4.3
papunktyje, renkami siekiant įgyvendinti sutartį bei užtikrinti
visavertišką sertifikatų panaudojimą.
46. Informacija apie kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įtaiso ir
sertifikato naudojimą, kitas paslaugas ir prekes, CP ir CPS, klientų
aptarnavimo padalinių kontaktai skelbiami elektroninėje svetainėje,
adresu www.elektroninis.lt.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Valstybės įmonė Registrų centras
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Buveinės adresas
Pašto indeksas, miestas
Adresas korespondencijai

_______________________________
(Vardas, pavardė)
Fizinio asmens kodas
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El. p.
Tel.
A. s.
Banko pavadinimas
Banko kodas

El. p.
Tel.

(Pareigos, vardas, pavardė)
(Parašas)
A. V.

(Vardas, pavardė)
(Parašas)

