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Dostawca:
Adres:
E-mail:
Wyrób:

LTC Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 2, PL-98300 Wieluń
sekretariat@finn.pl
FINN 8 SQL System Składania Podpisu (SSP)

Dostawca niniejszym deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyżej opisany wyrób jest zgodny z:
1. Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450)
2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych
i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji
dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla
bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128 z 2002 r.,
poz 1094).
3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu
tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym (Dz. U. Nr
128 z 2002 r., poz. 1101)
Informacje dodatkowe:
1. Oprogramowanie zgodne z ww. aktami prawnymi w zakresie wymagań nałożonych na aplikacje będące
częścią składową „bezpiecznego urządzenia do generowania bezpiecznych podpisów elektronicznych”.
Instrukcja produktu określa szczegółowo środowisko informatyczne, w jakim produkt powinien być używany,
tak aby uniemożliwić wprowadzenie w błąd użytkownika co do wyniku składanego podpisu elektronicznego.
2. Powyższy wyrób nie jest oprogramowaniem publicznym w rozumieniu w/w Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2002 r., czyli nie może być używany w otoczeniu, do którego mogą mieć dostęp
przypadkowe osoby.
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