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v 1.0 

 

Krovna naročilnica za izdajo kvalificiranih osebnih 

digitalnih potrdil za poslovni subjekt 

 

Naziv poslovnega subjekta:   

Naslov:   

Kraj in pošta:   

Matična številka:   

Davčna ali ID št.:   

 

Naročilnico za pridobitev osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila za 

pooblaščene osebe poslovnih subjektov, registrirane za opravljanje dejavnosti, 

izpolni zastopnik poslovnega subjekta in vsi bodoči imetniki digitalnih potrdil, za 

katere želi poslovni subjekt pridobiti digitalno potrdilo. Zakoniti zastopnik 

poslovnega subjekta ob identifikaciji s svojim osebnim dokumentom osebno 

odda izpolnjeno vlogo in sklep vpisa v sodni register ali drug ustrezen 

register na naslovu: Halcom d.d., Halcom CA, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana 

ali pri pooblaščeni prijavni službi. 

 

S podpisom soglašam, da pooblaščena oseba poslovnega subjekta (imetnik 

digitalnega potrdila) lahko v imenu in za račun poslovnega subjekta veljavno varno 

elektronsko podpiše zahtevo za podaljšanje obstoječega digitalnega potrdila ali 

izdajo novega z enakimi podatki v skladu s takrat veljavno politiko in cenikom 

ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, vendar samo pod pogojem, da je varen 

elektronski podpis overjen z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ji je bil 

izdan kot pooblaščeni osebi tega poslovnega subjekta. 

 

Obdelava in varstvo podatkov je posebej urejena v Pogojih obdelave in varstva 

podatkov Halcom CA ter predmet posebne privolitve zakonitega zastopnika in vseh 

bodočih imetnikov poslovnega subjekta. Zaradi zahtev veljavnih predpisov, varnosti 
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pravnega prometa in tehnoloških zahtev izdaja kvalificiranih digitalnih potrdil brez 

teh privolitev za obdelavo in varstvo podatkov žal ni mogoča.  

 

Poslovni subjekt je seznanjen z veljavno Politiko Halcom CA ter izjavlja, da jih le-ta 

zavezuje kot splošni pogoji k tej naročilnici in da se bodo ravnali po navodilih 

ponudnika storitev zaupanja. Poslovni subjekt se kot delodajalec bodočih imetnikov 

potrdil zavezuje, da bodo pooblaščenci izpolnjevali vse določbe Politike Halcom CA 

(http://www.halcom.com) in ostalih veljavnih predpisov. 

 

Želim, da se predračun posreduje na elektronski naslov: 

  

 

Naročam izdajo potrdil za: 

Ime in priimek 

 

 

 

 

 Izdelane pametne kartice ali ključe USB želimo prejeti na drugi, spodaj navedeni 

naslov:  

  

 

Ime in priimek ter podpis zakonitih zastopnikov ali prokuristov: 

 

__________________ 

Ime in priimek 

(TISKANE ČRKE) 

   

________________ 

Podpis 

 

___________ 

Žig 

poslovnega 

subjekta 

  NE POSLUJEM 

Z ŽIGOM 

Izjava (označite le, 

če ne poslujete z 

žigom) 
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Seznanitev in privolitev za obdelavo osebnih podatkov 
 

Spodaj podpisani/a sem seznanjen/a, da je Halcom d.d., Tržaška cesta 118, 

Ljubljana dolžan obdelovati moje osebne podatke za namene varnosti in zaupanja 

v e-poslovanje kot kvalificirani ponudnik storitev zaupanja in upravljavec osebnih 

podatkov na podlagi določb veljavnih predpisov, predvsem Uredbe (EU) št. 

910/2014 z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za 

elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (t.i. 

uredba eIDAS), Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. uredba GDPR) ter na 

podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom kvalificiranih digitalnih potrdil ali storitev 

zaupanja in Pravil varstva podatkov, ki so objavljena na spletni strani 

www.halcom.com. Halcom je kvalificirani ponudnik storitve zaupanja in vpisan v 

seznam zaupanja Evropske komisije. 

 

Za namen varnosti elektronskega poslovanja in skladno s predpisi o storitvah 

zaupanja Halcom preverja pravilnost osebnih podatkov pri državnih organih, ki 

upravljajo z javnimi evidencami, ali opravi poizvedbe o osebnih podatkih pri drugih 

upravljavcih zbirk podatkov glede podatkov, ki jih niste posredovali in so potrebni za 

dosego namena poslovanja v skladu z naročilom izdaje kvalificiranega potrdila ali 

druge Halcomove storitve zaupanja. Na podlagi upravičene in zakonite zahteve je 

Halcom dolžan vaše osebne podatke posredovati domačim ali tujim državnim 

organom, nosilcem javnega pooblastila, izvajalcem javnih služb ali izvajalcem 

izvensodnega reševanja sporov. Za namene varnega in uporabnega elektronskega 

podpisovanja v oblaku Halcom obdeluje poleg podatkov o digitalnih potrdilih in 

storitvah zaupanja še podatke in dokumente glede elektronskega podpisa v oblaku, 

če takšno storitev uporabljate. 

 

Hkrati dajem izrecno pisno privolitev za obdelavo mojih osebnih podatkov in 

dovoljujem, da Halcom d.d, Tržaška cesta 118, Ljubljana obdeluje, uporablja in za 

določeno obdobje shranjuje moje osebne podatke ter podatke, ki so vsebovani v 

digitalnem potrdilu, v skladu s politikami o storitvah zaupanja javno objavi v imeniku 

izdanih digitalnih potrdil. Na podlagi te vaše privolitve Halcom zagotavlja osebam, s 
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katerimi elektronsko poslujete (npr. banke, zavarovalnice, državna uprava in drugi), 

dostop do vašega potrdila v imeniku in v njem javno objavljenih podatkov ter 

podatke o načinu identifikacije in preverjanja pravilnosti podatkov posredujemo 

partnerskim ponudnikom, ki izvajajo povezane storitve (npr. elektronska 

identifikacija, elektronsko podpisovanje, elektronsko bančništvo, mobilna plačila), 

če pri naročilu njihove storitve to izrecno odobrite in če veljavni predpisi zahtevajo 

obvezno identifikacijo. 

 

Seznanjen/a sem, da privolitev lahko kadarkoli pisno prekličem, vendar ima to 

lahko posledice za veljavnost kvalificiranega potrdila ali izvajanje storitve zaupanja. 

Prav tako preklic privolitve ne vpliva na hrambo podatkov, ki jo kot obvezno 

predpisujejo veljavni predpisi. 

 

Vsi ostali podatki, ki niso vsebovani v digitalnem potrdilu ter niso javno objavljeni, 

so strogo varovani skladno s predpisi o varstvu podatkov in se uporabljajo izključno 

za namen upravljanja potrdil ter varnega elektronskega bančništva in elektronskega 

poslovanja ter se ne uporabljajo za druge namene. 

 

Osebne podatke glede digitalnih potrdil in storitev zaupanja hranimo skladno z 

evropskimi (ETSI) standardi še sedem let po prenehanju veljavnosti potrdil. Druge 

podatke hranimo do največ 6 let po prenehanju pogodbenega razmerja, razen če 

veljavna zakonodaja določi drugače glede hrambe podatkov. 

 

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na 

http://www.halcom.com. Za vsa vprašanja in za izvajanje pravic (dajanje ali preklic 

privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih 

podatkov in podobno) je na razpolago Pooblaščenec za zasebnost in regulatorno 

skladnost pri Halcom CA (z angleško kratico: DPO; Halcom d.d., Halcom CA, 

Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija. Telefon: 01 200 34 86. Faks: 01 200 

33 60. E-pošta: ca@halcom.si). 

 

_____________________________      ______________________________ 

Kraj in datum         Podpis zakonitega zastopnik 
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