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izpolni prijavna služba:

obr.SI-Gen-Ident-smsPASS-1.0
veljavnost od 18. maja 2021

Obrazec za identifikacijo bodočega imetnika smsPASS
Bodoči imetnik prinese izpolnjeni obrazec skupaj s svojim veljavnim osebnim identifikacijskim dokumentom na pristojno prijavno službo1.
Bodoči imetnik s podpisom jamči za verodostojnost podatkov.
Osebni podatki, navedeni na obrazcu, se uporabljajo za izdajo in uporabo smsPASS in digitalnega potrdila SI-PASS-CA ter ne bodo uporabljeni v druge
nedogovorjene namene.

Podatki o bodočem imetniku smsPASS
Priimek

Ime

EMŠO

2

Vrsta osebnega dokumenta

Številka osebnega dokumenta

POTNI LIST
OSEBNA IZKAZNICA
VOZNIŠKO DOVOLJENJE
Kontaktna telefonska številka ali e-naslov

3
S svojim podpisom soglašam, da se za izpolnitev tega obrazca pridobi osebne podatke bodočega imetnika smsPASS iz Centralnega registra prebivalstva. S svojim podpisom
jamčim, da sem seznanjen in da se strinjam z določili iz trenutno veljavne Politike SI-PASS-CA ter jamčim za resničnost navedenih podatkov na obrazcu. Strinjam se, da je v
primeru objave nove politike4, z dnem veljavnosti le-te, smsPASS iz tega obrazca izdan po novi politiki. Pooblaščam SI-TRUST5, da osebne podatke iz tega obrazca obdeluje za
namene elektronskega poslovanja v skladu s Politiko SIPASS-CA za kvalificirana digitalna potrdila storitve za spletno prijavo in e-podpis, uredbo eIDAS6, zakonoma ZEPEP7 in
ZVOP8 ter drugo področno zakonodajo.

Podpis bodočega imetnika

Podatki o prijavni službi (izpolni pooblaščena oseba prijavne službe)
Prijavna služba

Ime in priimek pooblaščene osebe

Datum

Potrjujemo istovetnost bodočega imetnika in skladnost podatkov s podatki iz predloženega osebnega identifikacijskega dokumenta.
Žig prijavne službe

Podpis pooblaščene osebe

1 Prijavna služba smsPASS za preverjanje identitete je na pristojnem cepilnem mestu proti Covid-19. Pooblaščena oseba prijavne službe sprejme obrazec in preveri
podatke.
2 Podatek je potreben za preverjanje istovetnosti bodočega imetnika smsPASS.
3 Telefonska številka in elektronski naslov, na katerih je bodoči imetnik dosegljiv v primeru težav pri obdelavi obrazca.
4 V primeru spremembe Politike SI-PASS-CA se le-ta javno objavi 8 dni preden stopi v veljavo. Z dnem veljavnosti nove politike je smsPASS izdan po tej politiki.
5 Državni center za storitve zaupanja - SI-TRUST je ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja na Ministrstvu za javno upravo.
6 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi
Direktive 1999/93/ES.
7 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS št. 57/2000, 25/2004 in 98/2004).
8 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007).

