תאריך____________ :
טופס מס'  - 2בקשה של מוסד ציבורי להנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת לחותם מורשה
לכבוד
קומסיין בע"מ
קריית עתידים ,בנין מס' 4
תל אביב
א  .ג .נ , .
הנדון :בקשת מוסד ציבורי להנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת לחותם מורשה במוסד ציבורי
 .1אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .נושא בתפקיד ______________ 1במוסד הציבורי___________________
שמספרו _________________ (להלן" :המוסד הציבורי") מאשר כי:
 .1.1מר/גב' ________________ ת.ז _______________ .הוסמך על ידי המוסד הציבורי להגיש בקשה להנפקת תעודה
אלקטרונית כהגדרתה להלן לחותם כהגדרתו להלן.
 .1.2מר/גב' ________________ ת.ז( _______________ .להלן" :החותם") 2הנושא בתפקיד( _______________ 3להלן:
"התפקיד") רשאי לקבל תעודה אלקטרונית מאושרת כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית ,תשס"א( 2001-להלן" :התעודה
האלקטרונית") על שמו ועבורו כחותם מורשה של המוסד הציבורי אשר תכלול את המגבלות שלהלן:
המגבלה

פירוט

שימושים מותרים בתעודה האלקטרונית
סוגי פעולות המותרות לשימוש בתעודה האלקטרונית
גופים הרשאים להסתמך על התעודה האלקטרונית
תוקף התעודה האלקטרונית
מגבלות אחרות על השימוש בתעודה האלקטרונית

 .2מר/גב' ____________________ ת.ז _____________ הוסמך על ידי המוסד הציבורי לבקש ביטול תעודה אלקטרונית
שתונפק לחותם.
 .3התעודה האלקטרונית נדרשת לחותם לצורך מילוי התפקיד על פי דין.
 .4המוסד הציבורי אחראי יחד עם החותם לכל השימושים באמצעי החתימה ,במגבלות החוק ,כל עוד לא הודיע לקומסיין בע"מ על
ביטול התעודה האלקטרונית.
 .5כל עוד לא ביטל המוסד הציבורי את התעודה האלקטרונית ,המוסד הציבורי עלול לחוב בגין נזק שייגרם לצד שלישי ,מסתמך,
בגין שימוש לרעה באמצעי החתימה ,כגון התחזות למורשה חתימה במוסד הציבורי.

חסוי  -המסמך מכיל מידע המוגן תחת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו – המוסר מידע שלא כדין ,עובר עבירה

 1ימולא על ידי היועץ המשפטי/מנהל המחלקה המשפטית של המוסד הציבורי.
 2במידה ומדובר ביותר מחותם אחד ,אפשר לצרף רשימה הכוללת את פרטי כל החותמים המורשים
 3יש למלא את התפקיד לשמו נדרשת התעודה האלקטרונית.

לפני ביצוע כל שינוי במסמך יש לאשר מול חברת קומסיין

קומסיין בע"מ
בנין  ,4קומה 11
קרית עתידים ,ת"א

טל' 03-6443620
פקס 03-6491092

 .6נמסרו על ידי קומסיין בע"מ פרטים לצורך מסירת הודעה על ביטול התעודה האלקטרונית ,כדלקמן:
 .6.1באמצעות הטלפון ;03-6443620 :או,
 .6.2להגיע למשרדי קומסיין בע"מ במגדל עתידים ,ת"א ,קומה  11למרכז שרות לקוחות כמו גם למרכזי שירות נוספים של
קומסיין (בימים ובשעות הפעילות כפי שיתפרסמו באתר קומסיין).
 .7נמסרו על ידי קומסיין בע"מ פרטים לעניין מגבלות על השימוש בתעודה כדלקמן:
 .7.1אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם המנוי ,המוסד הציבורי והחותם רשאים לעשות בתעודה כל שימוש חוקי.

__________________
תאריך

______________________
שם ומשפחה

____________________
חתימה וחותמת
של היועץ המשפטי/מנהל
המחלקה המשפטית של
המוסד הציבורי

חסוי
המסמך מכיל מידע המוגן תחת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו – המוסר מידע שלא כדין ,עובר עביר
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