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EMITEREA CERTIFICATELOR „DISPOSABLE”
-FORMULAR DE SOLICITARE-

SECȚIUNEA A – Datele LRA / PĂRȚII TERȚE VIZATE (Secțiunea trebuie completată de LRA)
Nr. LRA (Local Registration Authority)
numele/denumirea firmei
cu sediul în: (orașul)

cod

jud.

strada
cod personal de identificare

cod de identificare fiscală

SECȚIUNEA B – Datele Titularului
Subsemnatul: prenume

nume de familie

cod personal de identificare
E-mail

mob.

SECȚIUNEA C – Serviciul solicitat
Eliberarea unui certificat de tip „Disposable”, caracterizat printr-o durată de 60 de minute și a cărui utilizare este limitată la relații cu LRA.
Cheltuielile aferente serviciului vor fi suportate de LRA.
SECȚIUNEA D - Informarea Titularului cu privire la principalele condiții aplicabile serviciului furnizat, care face obiectul acestui
contract
1) Furnizarea serviciului indicat în această SECȚIUNE C se efectuează exclusiv în limitele de utilizare precizate în Manualul operațional.
2) Prin urmare, Titularul înțelege și acceptă faptul că Autoritatea de certificare are dreptul absolut de a suspenda și/sau revoca în orice moment
Certificatul(le) emis(e) în favoarea Titularului, în cazul în care nu mai sunt valabile condițiile pe baza cărora a(au) fost eliberat(e).
3) Serviciul solicitat este furnizat de Namirial în condițiile și termenii indicați în acest Formular de solicitare, în Condițiile contractuale generale
relevante (Form.NAM CA01D) și pe baza specificațiilor tehnice indicate în Manualul operațional, CPS și Condițiile de utilizare, documente la care
trebuie să se facă permanent referire atunci când nu este indicată derogarea expresă și explicită de la acestea.
4) Titularul înțelege și acceptă că depunerea Formularului de solicitare presupune acceptarea integrală a Condițiilor contractuale generale
menționate mai sus, a Manualului operațional, a CPS și ale Condițiilor de utilizare, care vor avea forță obligatorie în raport cu Titularul, indiferent de
încheierea sau nu a acestui contract. Acest Formular de înregistrare și solicitare, împreună cu Condițiile contractuale generale (Form.NAM CA01D)
menționate mai sus, Manualul operațional, CPS și Condițiile de utilizare constituie părți integrante, esențiale și inseparabile ale unui singur Contract
și, prin urmare, trebuie să fie citite și interpretate în acest fel.
5) Pentru definițiile termenilor utilizați în acest Formular de solicitare consultați art. 1 (Definiții) din Condițiile contractuale generale (Form.NAM
CA01D).
6) Emiterea certificatelor, de către Namirial sau LRA, va avea loc numai în cazul unui rezultat pozitiv al verificărilor preliminare necesare. Namirial nu
este obligat în niciun caz să emită Certificatele. În cazul în care certificatul solicitat nu va fi emis - indiferent de motiv - Namirial nu va avea nicio
obligație de rambursare sau de despăgubire.
7) Utilizarea Certificatelor este asigurată prin Acreditările specifice cunoscute numai de către Titular, care pot fi puse la dispoziția sa de Namirial în
mod electronic, conform procedurilor prevăzute în Manualul operațional, CPS și Condițiile de utilizare sau care pot fi decise împreună cu Titularul
sau care pot fi introduse prima dată direct de către Titular în momentul emiterii Certificatului.
8) Titularul înțelege că, în cazul unor diferențe sau contradicții parțiale între clauzele din acest Formular de solicitare și cele prezente în Condițiile
contractuale generale (Form.NAM CA01D), primele vor prevala asupra celor din urmă și, prin urmare, trebuie considerate drept o derogare expresă
de la prevederile Condițiilor contractuale generale (Form.NAM CA01D).
SECȚIUNEA E – Declarația pe proprie răspundere și semnarea de către Titular
Subsemnatul Titular: prenume

nume de familie

cunoscând sancţiunile penale prevăzute de art. 76 din Decretul Președintelui Republicii nr. 445 din 12/28/2000 în cazul declarațiilor false, a falsului
în acte, a utilizării sau prezentării unor acte false sau care conțin date ce nu mai corespund adevărului, în sensul și ca efect al art. 46 din același decret,
declar pe proprie răspundere că toate datele indicate în Secțiunile B și C de mai sus ale acestui Formular sunt corecte și adevărate.

Locul

Semnătura Titularului
Data

Titularul declară că a înțeles și că acceptă expres clauzele cuprinse în acest Formular de solicitare în SECȚIUNEA D - nr. 2 și 6; precum și clauzele
conținute în Condițiile contractuale generale (Form.NAM CA01D) la care se face referire în următoarele articole: Art. 2 (Structura Contractului); Art.
3 (Obiectul); Art. 4 (Încheierea contractului); Art. 5 (Valabilitatea Certificatelor); Art. 6 (Revocarea și suspendarea Certificatelor); Art. 7 (Durata
Contractului); Art. 9 (Obligațiile și responsabilitățile Titularului); Art. 10 (Garanția și asistența); Art. 11 (Obligațiile și responsabilitățile Autorității de
certificare); Art. 12 (Clauza expresă de reziliere); Art. 13 (Excepții de la dreptul de retragere în conformitate cu Directiva 2011/83/UE și cu Decr. Leg.
nr. 206/2005); Art. 14 (Dispoziții generale); Art. 15 (Legea aplicabilă); Art. 16 (Instanța competentă); Art. 17 (Modificarea Contractului) și Art. 18
(Încetarea activității Autorității de certificare). (1)
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(1) Dacă acest document este semnat electronic, se precizează că clauzele aici menționate vor fi semnate și acceptate de două ori, în afara acestui document

Locul

Semnătura Titularului
Data
CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a), după ce am fost informat de NAMIRIAL S.p.A. în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 (Form.NAM GDPR03), în
calitate de persoană vizată în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: (2)
- în scopul încheierii contractului în care persoana vizată este parte, precum și pentru executarea contractului sau furnizarea serviciilor solicitate de
Client sau disponibile pe portalurile administrate de Namirial S.p.A. sau de către intermediarii desemnați de aceasta, inclusiv pentru activarea
serviciului furnizat prin trimiterea unei one time password prin sms și/sau poștă electronică și/sau aplicație mobilă, precum și în scopuri administrative
și contabile legate de contractele de servicii.
SUNT DE ACORD (obligatoriu)

NU SUNT DE ACORD

Totodată, vă informăm că Namirial a adoptat un sistem de înregistrare audio-video care este folosit pentru identificarea persoanei vizate și pentru
înregistrarea consimțământului, în scopul formalizării corecte a cererilor de încheiere a contractelor de furnizare de bunuri sau de execuție servicii
de la distanță, fără ca prezența fizică să fie necesară.
SUNT DE ACORD (**)
NU SUNT DE ACORD
** Obligatoriu pentru a permite încheierea contractului sau pentru furnizarea prestațiilor și serviciilor solicitate numai în cazul utilizării unui sistem de înregistrare audio-video.
(2) În cazul în care acest document este semnat electronic, se precizează că acordul pentru prelucrarea datelor va fi semnat în afara acestui document.

Locul

Semnătura Titularului
Data
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