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Izjava o prevzemu identifikacijske kartice in/ali digitalnih potrdil 

 
Podatki o imetniku potrdila 

Osebni podatki
1
 

 Ime
2
:  

 Priimek
2
:  

 Številka osebnega dokumenta
3
:  

Podatki v Banki Slovenije 

 Matična številka BS
2
:  

 Naslov elektronske pošte
2
:  

 Uporabniški račun
2
:  

Podatki o identifikacijski kartici BS 

 Serijska številka:  

 

Razlog za izdajo:   Nova ID kartica / Menjava digitalnih potrdil / Izdaja začasnega potrdila 
 

Izjava imetnika digitalnega potrdila 
S svojim podpisom jamčim da: 

 so moji osebni podatki, ki so navedeni v tem zahtevku in so objavljeni v digitalnem potrdilu 

shranjenim na identifikacijski kartici z zgoraj navedeno serijsko številko pravilni;  

 sem seznanjen-a z in se strinjam s spodnjimi pogoji uporabe digitalnih potrdil  in sprejemam 

določila iz vsakokrat veljavne Politike overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za 

končne uporabnike4; 

 bom ob dostopu do informacijskega sistema Banke Slovenije upošteval določila vsakokrat 

veljavne Krovne varnostne politike ISBS in politiki podrejenih internih aktov; 

 sem prevzel identifikacijsko kartico z zgoraj navedeno serijsko številko. 

 

S podpisom soglašam, da overitelj na Banki Slovenije obdeluje, uporablja in shranjuje podatke iz tega 

zahtevka skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
5
 in Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov
6
, za namene elektronskega poslovanja v skladu s Politiko overitelja 

digitalnih potrdil na Banki Slovenije za končne uporabnike in Splošnimi postopki delovanja overitelja 

na Banki Slovenije. 

 
V Ljubljani, _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Podpis imetnika kartice 

Overjanje identitete imetnika digitalnega potrdila je bilo ob 

fizični prisotnosti imetnika izvedeno na podlagi njegovega 

veljavnega osebnega dokumenta, obstoječe identifikacijske 

kartice Banke Slovenije ali kadrovske evidence Banke 

Slovenije. 
 

 

______________________________________________________ 

Ime, priimek in podpis osebe, ki je izvedla overjanje identitete 

imetnika 

 

                                                      
1 Skladno z določilom 9.4.3 iz "Politike overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za končne uporabnike", mora Overitelj pridobiti podatke o imetniku, ki se vpišejo v digitalno 

potrdilo. S podpisom izjave imetniki overitelju dovolijo, da se digitalna potrdila izdana na njihovo ime objavijo v imenikih digitalnih potrdil, kot  je to določeno v politiki v poglavju 2.  
2 Osebni podatki objavljeni v digitalnem potrdilu 
3 Prijavna služba overitelja vnese številko veljavnega osebnega dokumenta ali serijsko številko imetnikove obstoječe identifkacijske kartice BS, ki se je uporabila za preverjanje identitete 

imetnika. 
4 Vsakokrat veljavna "Politika overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za končne uporabnike" je objavljena na spletnem naslovu http://ca.bsi.si/pki  
5 (Ur.l.RS, št. 98/2004-UPB1) 
6 (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) 

http://ca.bsi.si/pki
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Pogoji uporabe 

Spodnji pogoji uporabe so določeni s Politiko overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za končne 

uporabnike (v nadaljevanju: politika) in Splošnimi postopki delovanja overitelja na Banki Slovenije (v 

nadaljevanju: splošni postopki delovanja). Pogoji uporabe so zavezujoči tako za imetnika kot overitelja 

digitalnih potrdil. 

 

1. Obveznosti imetnika identifikacijske kartice in digitalnih potrdil 

Imetnik mora: 

 v zahtevku za pridobitev digitalnega potrdila navesti popolne, resnične in prave podatke; 

 obvestiti overitelja o spremembi podatkov navedenih v digitalnem potrdilu; 

 omejiti uporabo digitalnih potrdil izključno na namen, ki je za posamezno vrsto digitalnega 

potrdila naveden v politiki overitelja pod katero so bila digitalna potrdila izdana; 

 varovati svojo identifikacijsko kartico BS pred poškodovanjem, izgubo, razkritjem, 

spremembo ali neodobreno uporabo; 

 za dostop do zasebnih ključev shranjenih na identifikacijski kartici tvoriti kvalitetno PIN kodo 

in varovati njeno zaupnost; 

 v primeru nastopa okoliščin, ki ogrožajo zasebni ključ nemudoma zahtevati preklic digitalnega 

potrdila; 

 ne izkoriščati in preizkušati morebitnih varnostnih pomanjkljivosti v infrastrukturi overitelja; 

 ne prenašati svojih odgovornosti povezanih z uporabo digitalnih potrdil na tretje osebe; 

 redno spremljati obvestila na spletni strani overitelja; 

 izpolniti vse ostale obveznosti imetnika določene s politiko in splošnimi postopki delovanja 

overitelja (poglavja, ki v obeh dokumentih določajo obveznosti imetnika digitalnih potrdil so: 

1.3.6, 4.1.2, 4.5 in 9.6.3)  

 ob dostopu do informacijskega sistema Banke Slovenije upoštevati določila vsakokrat 

veljavne Krovne varnostne politike ISBS in politiki podrejenih internih aktov. 

 

2. Varstvo osebnih podatkov 

Osebni podatki navedeni v tem zahtevku se obravnavajo kot osebni podatki določeni skladno z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih overitelj zbira za potrebo izdajanja digitalnih potrdil 

skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.  

 

Overitelj je kot upravljavec osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s področno zakonodajo vpeljal 

ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za varovanje osebnih 

podatkov. 

 

Imetnik digitalnega potrdila je seznanjen in se strinja, da bo overitelj za potrebe upravljanja z 

digitalnimi potrdili  obdeloval osebne podatke navedene v tem zahtevku, kot to določajo politika in 

splošni postopki delovanja overitelja. Imetniki lahko zahtevke glede pravice do vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, naslovijo 

na: 

Banka Slovenije 

Overitelj digitalnih potrdil 

Slovenska c. 35 

1505 Ljubljana 

e-pošta: PKI@bsi.si 

 

3. Omejitev odgovornosti 

Overitelj na BS ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino dokumentov ali drugih vsebin 

podpisanih ali šifriranih z digitalnimi potrdili, ki jih je izdal overitelj. 

mailto:PKI@bsi.si

