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1. Przeznaczenie dokumentu
Polityka certyfikacji określa sposób zarządzania certyfikatami generowanymi przez Centrum
Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Paszportowym
Systemie Informacyjnym. Polityka certyfikacji obejmuje zagadnienia związane z wystawianiem,
zawieszaniem, odwieszaniem oraz unieważnianiem certyfikatów. Reguluje także sprawy związane z
bezpieczeństwem certyfikatów.
Certyfikaty, nie są certyfikatami kwalifikowanymi, o których mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579). Podpis elektroniczny
weryfikowany przy pomocy tych certyfikatów nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych
podpisowi własnoręcznemu.
2. Dane do kontaktu
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
„CA CPD”
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa
tel: 47 72 17 860
fax: 22 47 72 889
e-mail: pomoc@cpd.gov.pl
3. Słownik
Poprzez poniższe pojęcia rozumie się:
1) MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
3) CA (wystawca) – Centrum Autoryzacji CPD zlokalizowane w siedzibie CPD MSWiA,
4) lokalizacja paszportowa – Wojewódzki Punkt Paszportowy, Okręgowy Punkt Paszportowy,
Terenowy Punkt Paszportowy, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej lub inna jednostka wydająca
dokumenty paszportowe,
5) WPP – Wojewódzki Punkt Paszportowy, jednostka wydająca dokumenty paszportowe,
6) OPP – Okręgowy Punkt Paszportowy, jednostka wydająca dokumenty paszportowe,
7) TPP – Terenowy Punkt Paszportowy, jednostka wydająca dokumenty paszportowe,
8) organ wydający — wojewoda ,minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, minister
właściwy do spraw zagranicznych, konsul
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9) lokalne stanowisko – stanowisko komputerowe opcjonalnie z oprzyrządowaniem do pobierania
danych biometrycznych i urządzeniami peryferyjnymi, wyposażone w aplikację, które służy
do: obsługi obywatela, obsługi wniosków o wydanie dokumentów paszportowych, weryfikacji
poprawności danych biometrycznych w spersonalizowanym mikroprocesorze (w który
wyposażony jest dokument paszportowy) oraz obsługi procesu wydania dokumentu
paszportowego wnioskodawcy,
10) bezpieczna poczta – kanał do przekazywania korespondencji pomiędzy CPD MSWiA,
a lokalizacjami paszportowymi, realizowany w sposób zapewniający ochronę danych
zamieszczonych w tych dokumentach (dotyczy przekazywania kart oraz dokumentów
papierowych),
11) certyfikat – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane są przyporządkowane
do określonej osoby fizycznej, urządzenia (np. serwera) czy podmiotu (np. Urzędu Certyfikacji).
Certyfikaty wydawane w ramach niniejszej polityki są m.in. wykorzystywane do autoryzacji
dostępu do lokalnych stanowisk, szyfrowania danych i uwierzytelniania wykonywanych operacji w
systemie PSI,
12) CRL – Certificate Revocation List – lista unieważnionych lub zawieszonych certyfikatów,
13) CUU – aplikacja CA udostępniająca funkcjonalność składania i procesowania wniosków o karty
dostępowe i certyfikaty,
14) karta dostępowa – karta SMART obsługująca infrastrukturę PKI, na której są wydane certyfikaty,
15) klucz prywatny – jeden z pary kluczy kryptograficznych, który odpowiada za odszyfrowanie
informacji przeznaczonej do jego posiadacza oraz złożenie podpisu cyfrowego. Powinien
być szczególnie chroniony przez jego właściciela przed dostępem osób nieuprawnionych,
16) kompromitacja klucza prywatnego – kompromitacja jest rozumiana jako ujawnienie klucza
prywatnego osobom niepowołanym, której skutkiem jest brak zachowania poufności danych
w infrastrukturze PKI,
17) nośnik – elektroniczny nośnik informacji (np. płyty CD, DVD),
18) odbiorca – odbiorcą usług certyfikacyjnych jest organ paszportowy lub osoby przez niego
upoważnione, a także podmioty lub osoby fizyczne upoważnione przez Dyrektora CPD. Odbiorca
składa do CA wniosek w sprawie wydania, zawieszenia, odwieszenia lub unieważnienia certyfikatu,
19) operator CA – pracownik CPD MSWiA upoważniony do wykonywania czynności związanych
z bieżącą obsługą CA,
20) PKI – (ang. Public Key Infrastructure) infrastruktura klucza publicznego. Ogólne określenie metod
wykorzystania kryptografii opartej na kluczach RSA, w których jeden jest traktowany jako klucz
publiczny a drugi jako klucz prywatny,
21) polityka certyfikacji – dokument określający sposób zarządzania certyfikatami generowanymi przez
Centrum Personalizacji Dokumentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Warszawie,
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22) PS2O – aplikacja użytkownika końcowego podsystemu Paszportowy System Obsługi Obywatela
przystosowana do obsługi wniosków o wydanie dokumentów paszportowych,
23) PSI – Paszportowy System Informacyjny. System teleinformatyczny obejmujący: centralną
ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, ewidencje paszportowe
prowadzone przez organy paszportowe, repozytorium produkcyjne oraz urządzenia techniki
informatycznej do przetwarzania i teletransmisji danych, zapewnienia ich poufności, integralności,
dostępności, rozliczalności i autentyczności oraz służące do personalizacji dokumentów
paszportowych,
24) RSA – asymetryczny algorytm kryptograficzny (z kluczem publicznym), który można stosować
zarówno do szyfrowania, jak i do podpisów cyfrowych,
25) technik serwisu
serwisowe w PSI,

–

pracownik

firmy

świadczącej

na

rzecz

CPD

MSWiA

usługi

26) subskrybent – subskrybentem jest osoba fizyczna, której zostaje wydany stosowny certyfikat, karta
dostępowa. W przypadku certyfikatu dla urządzenia subskrybentem jest odbiorca,
27) usługi certyfikacyjne – usługi świadczone przez CA na rzecz odbiorców i subskrybentów polegające
na wydawaniu, zawieszaniu, odwieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz kart dostępowych,
28) recertyfikacja kart dostępowych – ponowne wykorzystanie karty dostępowej na której wcześniej
był już nagrany certyfikat. Recertyfikacja karty jest poprzedzona wyczyszczeniem wcześniej
nagranych certyfikatów oraz nagraniem nowych. W przypadku gdy recertyfikacja karty będzie
zastosowana dla innego użytkownika dane osobowe poprzedniego subskrybenta zostaną
zanonimizowane.
4. Identyfikacja polityki
Centrum Certyfikacji posiada dwupoziomową strukturę hierarchiczną, w której można wyróżnić
następujące urzędy certyfikacyjne:
1) Nadrzędny Urząd Certyfikacyjny Root CA 2017 – urząd pracujący w trybie offline, uwierzytelnia
certyfikaty podrzędnych urzędów certyfikacyjnych. Identyfikator (Distinguished Name - DN)
Nadrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = CPD – Root CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
2) Podrzędny Urząd Certyfikacyjny User CA 2017 – urząd pracujący w trybie online, przeznaczony
do wydawania certyfikatów dla użytkowników na kartach dostępowych. Identyfikator
(Distinguished Name - DN) Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
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CN = CPD – User CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
1. Podrzędny Urząd Certyfikacyjny CUU CA 2017 – urząd pracujący w trybie online, przeznaczony
do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name - DN)
Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = CUU CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
2. Podrzędny Urząd Certyfikacyjny CEWiUP CA 2017 – urząd pracujący w trybie online,
przeznaczony do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name DN) Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = CEWiUP CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
3) Podrzędny Urząd Certyfikacyjny KRKP CA 2017 – urząd pracujący w trybie online, przeznaczony
do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name - DN)
Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = KRKP CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
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4) Podrzędny Urząd Certyfikacyjny Comm CA 2017 – urząd pracujący w trybie online,
przeznaczony do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name DN) Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = Comm CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
5) Podrzędny Urząd Certyfikacyjny SWLP CA 2017 – urząd pracujący w trybie online, przeznaczony
do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name - DN)
Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = SWLP CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
6) Podrzędny Urząd Certyfikacyjny SCPD CA 2017 – urząd pracujący w trybie online, przeznaczony
do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name - DN)
Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = SCPD CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
7) Podrzędny Urząd Certyfikacyjny Pobyt CA 2017 – urząd pracujący w trybie online,
przeznaczony do wydawania certyfikatów dla urządzeń. Identyfikator (Distinguished Name DN) Podrzędnego Urzędu Certyfikacyjnego ma następującą postać:
CN = Pobyt CA 2017
O = MSWiA
L = Warszawa
S = Mazowieckie
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C = PL

5. Zastosowanie certyfikatów
Certyfikaty są wykorzystywane do zapewnienia usług integralności, poufności i niezaprzeczalności.
CPD przy wykorzystaniu urzędów: User CA 2017, CUU CA 2017, CEWiUP CA 2017, KRKP CA 2017, Comm
CA 2017, SWLP CA 2017, SCPD CA 2017, Pobyt CA 2017 oraz aplikacji CUU wydaje, zawiesza, odwiesza
i unieważnia certyfikaty dla użytkowników PS2O będących pracownikami lokalizacji paszportowych,
dla techników serwisu oraz dla pracowników CPD oraz dla podmiotów i urządzeń wymagających
autoryzacji z wykorzystaniem certyfikatów. Certyfikaty zapisywane są na kartach dostępowych lub na
nośnikach.
Certyfikaty wydaje się w celu umożliwienia:
1)

autoryzacji dostępu do lokalnych stanowisk,

2)

autoryzacji dostępu do stanowisk pracy wykorzystywanych w ramach PSI w CPD,

3)

szyfrowania i podpisywania danych przesyłanych w formie elektronicznej pomiędzy
lokalizacjami paszportowymi a CPD,

4)

autoryzacji urządzeniom wchodzącym w skład infrastruktury PSI.

6. Zobowiązania wystawcy usług certyfikacyjnych
Do obowiązków wystawcy usług certyfikacyjnych należy:
1)

wydawanie, zawieszanie, odwieszanie i unieważnianie certyfikatów dla subskrybentów,

2)

wydawanie, zawieszanie, odwieszanie, odnawianie i unieważnianie certyfikatów dla
urządzeń,

3)

wydawanie,zawieszanie, odwieszanie i unieważnianie kart dostępowych wraz z
umieszczonymi na nich certyfikatami,

4)

informowanie subskrybenta i odbiorcy o wydaniu / unieważnieniu / zawieszeniu /
odwieszeniu certyfikatu,

5)

informowanie subskrybenta i odbiorcy o wydaniu / unieważnieniu / zawieszeniu /
odwieszeniu karty dostępowej wraz umieszczonymi na niej z certyfikatami,

6)

umieszczanie informacji o unieważnionych certyfikatach,

7)

ochrona posiadanych danych osobowych,

8)

ochrona swoich kluczy prywatnych,

9)

zapewnienie dostępu do polityki i regulaminu certyfikacji dla osób zainteresowanych,
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10) dostarczenie nośnika z certyfikatami do siedziby odbiorcy,
11) dostarczenie karty dostępu wraz z certyfikatem do siedziby odbiorcy,
12) przechowywanie i niszczenie unieważnionych kart dostępowych.
7. Zobowiązania odbiorcy usług certyfikacyjnych
Do obowiązków odbiorcy usług certyfikacyjnych należy:
1)

zapoznanie subskrybentów z polityką certyfikacji,

2)

wnioskowanie o wydanie certyfikatu dla subskrybenta,

3)

wnioskowanie o wydanie certyfikatu dla urządzenia,

4)

wnioskowanie o, unieważnienie, zawieszenie lub odwieszenie karty dostępowej wraz z
umieszczonymi na niej certyfikatami,

5)

wnioskowanie o unieważnienie, zawieszenie lub odwieszenie certyfikatu dla urządzenia,

6)

przekazanie subskrybentowi otrzymanego nośnika z certyfikatami,

7)

przekazanie subskrybentowi otrzymanej karty dostępowej,

8)

przekazanie wystawcy unieważnionej karty dostępowej subskrybenta,

9)

niezwłoczne informowanie CA o konieczności unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu,

10) niezwłoczne informowanie CA o konieczności zawieszenia lub unieważnienia karty
dostępowej wraz z umieszczonymi na niej certyfikatami.
8. Zobowiązania subskrybenta
Do obowiązków subskrybenta należy:
1)

Zapoznanie się z polityką certyfikacji

2)

wykorzystywanie certyfikatów zgodnie z ich przeznaczeniem,

3)

wykorzystywanie certyfikatów tylko w okresie ich ważności,

4)

wykorzystywanie karty dostępowej zgodnie z jej przeznaczeniem,

5)

ochrona swoich kluczy prywatnych,

6)

ochrona karty dostępowej,

7)

niezwłoczne informowanie odbiorcy o konieczności unieważnienia lub zawieszenia karty
dostępowej.

9. Odpowiedzialność wystawcy usług certyfikacyjnych
Wystawca ponosi odpowiedzialność za:
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1)

przechowywane oraz archiwizowane dane związane z wydaniem, zawieszeniem,
odwieszeniem i unieważnianiem certyfikatu,

2)

przechowywane oraz archiwizowane dane związane z wydaniem, zawieszeniem,
odwieszeniem i unieważnianiem karty dostępowej,

3)

bezpieczeństwo kluczy prywatnych wykorzystywanych w procesie wydawania, zawieszania,
odwieszania i unieważniania certyfikatów.

Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)

szkody powstałe z użycia certyfikatów niezgodnie z zapisami polityki certyfikacji,

2)

szkody powstałe z użycia karty dostępowej niezgodnie z zapisami polityki certyfikacji,

3)

szkody wynikające z nieprawdziwych danych zawartych w certyfikatach, wpisanych na
wniosek odbiorcy,

4)

szkody wynikające z nieprawdziwych danych zawartych na karcie dostępowej, wpisanych
na wniosek odbiorcy.

10. Odpowiedzialność odbiorcy usług certyfikacyjnych
Odbiorca usług certyfikacyjnych ponosi odpowiedzialność za:
1)

przestrzeganie postanowień polityki certyfikacji,

2)

zapoznanie subskrybentów z postanowieniami polityki certyfikacji,

3)

wiarygodność danych dotyczących subskrybentów,

4)

wiarygodność danych dotyczących urządzeń,

5)

bezpieczeństwo klucza prywatnego i certyfikatu podczas pośredniczenia w jego
przekazywaniu do subskrybenta,

6)

bezpieczeństwo karty dostępowej podczas pośredniczenia w jej przekazywaniu
do i od subskrybenta,

7)

powiadomienie wystawcy o konieczności unieważnienia lub zawieszenia karty dostępowej
wraz z umieszczonymi na niej certyfikatami,

8)

zwrócenie unieważnionej karty dostępowej do wystawcy,

9)

kontrolę środków bezpieczeństwa w swojej siedzibie,

10) zapewnienie poufności przetwarzanych informacji w swojej siedzibie.
11. Odpowiedzialność subskrybenta
Subskrybent ponosi odpowiedzialność za:
1)

przestrzeganie postanowień polityki certyfikacji,
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2)

bezpieczeństwo swoich kluczy prywatnych zawartych na karcie dostępowej,

3)

powiadomienie odbiorcy o konieczności unieważniania lub zawieszenia karty dostępowej
wraz
z umieszczonymi na niej certyfikatami.

12. Publikacja informacji i list CRL
Informacje związane z funkcjonowaniem CA są dostępne pod adresem:
https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/
Listy CRL są udostępniane w infrastrukturze sieciowej PSI.
Zasady generacji i dystrybucji list CRL określa regulamin certyfikacji.
13. Repozytorium certyfikatów
Repozytorium certyfikatów jest prowadzone w ramach infrastruktury CA zlokalizowanej w siedzibie
CPD.
14. Weryfikacja i uwierzytelnianie
Wnioski oraz umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych jest weryfikowana przez operatorów CA pod
względem kompletności wymaganych informacji oraz posiadania odpowiednich upoważnień odbiorcy.
Szczegółowy zakres weryfikacji i uwierzytelniania określa regulamin certyfikacji.
15. Odbiorcy usług certyfikacyjnych
Odbiorcami usług certyfikacyjnych mogą być:
1)

organy paszportowe reprezentowane przez upoważnione osoby,

2)

osoby lub podmioty upoważnione bezpośrednio przez dyrektora CPD MSWiA.

Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu odbiorcy musi być dostarczony
do wystawcy. Uprawnienia do przesłania (złożenia) wniosków o kartę dostępową (certyfikaty)
z wykorzystaniem aplikacji CUU nadaje lokalny administrator systemu CUU.
16. Osoby upoważnione do uzyskania certyfikatu
Osobami upoważnionymi do uzyskania certyfikatu są:
1)

osoby wskazane we wniosku złożonym przez odbiorcę,

2)

w przypadku wniosku o certyfikat dla urządzenia, osobą upoważnioną jest odbiorca.

17. Osoby upoważnione do wydania lub unieważnienia certyfikatu
Osobami upoważnionymi do wydania lub unieważnienia certyfikatu są: Dyrektor CPD oraz operatorzy
CA przez niego upoważnieni.
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18. Składanie wniosków
Wnioski o wydanie, odnowienie, zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu można składać w formie
papierowej lub elektronicznej. Wzory wniosków o wydanie certyfikatu, wydanie/odnowienie
certyfikatu oraz o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu w formie papierowej określa regulamin
certyfikacji. W formie elektronicznej wnioski można składać z wykorzystaniem aplikacji CUU dostępnej
w infrastrukturze PSI pod adresem internetowym: https://cuu:8443/external-ra.
19. Rozpatrywanie wniosków
Wnioski składane w formie papierowej są poddawane procesowi weryfikacji przez operatorów CA.
W przypadku niekompletnych danych lub złożenia wniosku przez osobę nieupoważnioną, wniosek
zostaje odrzucony.
20. Wydawanie certyfikatów
Certyfikaty niezapisywane na kartach dostępowych są wydawane na nośniku i zabezpieczane przed
nieautoryzowanym dostępem. Jeśli certyfikat wydawany na nośniku zawierać ma również klucz
prywatny, to dostęp do niego jest chroniony za pomocą hasła dostępowego.
Certyfikaty wydawane na karty dostępowe są na nich zapisywane, a dostęp do kluczy prywatnych
jest chroniony PIN’em. Do karty dostępowej jest dołączana koperta z utajnionym wydrukiem kodu
PIN.Koperta
jest
zabezpieczona
przed
nieautoryzowanym
odczytem
kodu
PIN
bez naruszenia integralności koperty.
21. Dystrybucja certyfikatów
Certyfikaty wydawane na nośniku są przekazywane do odbiorcy bezpośrednio przez upoważnionych
pracowników CA lub z wykorzystaniem bezpiecznej poczty.
Dopuszcza się dystrybucję certyfikatów z użyciem wewnętrznej poczty elektronicznej.
22. Dystrybucja kart dostępowych
Karty dostępowe są przekazywane do odbiorcy bezpośrednio przez upoważnionych pracowników CA
lub z wykorzystaniem bezpiecznej poczty.
23. Zwrot kart dostępowych
Karty dostępowe są przekazywane do wystawcy bezpośrednio przez upoważnionych pracowników
odbiorcy lub z wykorzystaniem bezpiecznej poczty.
24. Złożenie wniosku o wydanie pierwszego certyfikatu
Wniosek papierowy
Odbiorca usług certyfikacyjnych przesyła do wystawcy dokumenty wymagane do zawarcia umowy
o świadczenie usług certyfikacyjnych wraz z wnioskami o wydanie certyfikatów. Wykaz oraz wzór
dokumentów określa regulamin certyfikacji.
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Dokumenty są weryfikowane przez operatorów CA oraz akceptowane przez wystawcę. W przypadku
negatywnej weryfikacji lub braku akceptacji, odbiorca jest o tym informowany z podaniem przyczyny
odrzucenia.
Zaakceptowana przez wystawcę umowa zostaje podpisana i przesłana do odbiorcy. Zaakceptowany
przez wystawcę wniosek jest wprowadzany przez operatorów CA do systemu CA w celu
przeprowadzenia dalszych czynności związanych z wydaniem certyfikatów.
Wniosek elektroniczny
Osoba reprezentująca odbiorcę usług certyfikacyjnych, posiadająca ważną kartę dostępową
wprowadza w aplikacji CUU stosowny wniosek dla subskrybenta lub urządzenia/podmiotu. Po
poprawnej rejestracji wniosku, przesyła go do realizacji, co jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku
o certyfikat w CA.
Wnioski elektroniczne nie są weryfikowane pod względem kompletności przez operatorów CA.
Wysłanie wniosku w formie elektronicznej i jego akceptacja przez wystawcę jest traktowane
jak zawarcie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych w postaci papierowej. Umowa
o świadczenie usług certyfikacyjnych w postaci papierowej nie jest w takim przypadku sporządzana.
Osoba reprezentująca odbiorcę usług certyfikacyjnych nieposiadająca ważnej karty dostępowej, nie
może złożyć wniosku w formie elektronicznej.
25. Wydanie/odnowienie certyfikatu
Certyfikaty są wydawane na kartę dostępową. W przypadku wniosków o certyfikaty dla urządzeń
lub innych podmiotów niewymagających karty dostępowej, certyfikaty są wydawane na nośniku
lub dystrybuowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Wydanie kolejnego certyfikatu nie wymaga zawierania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych.
W przypadku przedłużenia ważności dla już wydanego certyfikatu (odnowienia), odbiorca usług
certyfikacyjnych składa wniosek o wydanie (odnowienie) certyfikatów. Wniosek może być złożony
w formie papierowej lub elektronicznej z poziomu aplikacji CUU.
26. Złożenie wniosku o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu
Odbiorca usług certyfikacyjnych przesyła niezwłocznie do wystawcy wniosek o unieważnienie
lub zawieszenie certyfikatu. Wzór wniosku określa regulamin certyfikacji.
Wnioski o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu składa się w postaci papierowej
lub elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji CUU.
27. Unieważnienie certyfikatu
W przypadku unieważnienia certyfikatu, wystawca generuje aktualną listę CRL zawierającą informacje
o unieważnieniu tego certyfikatu oraz udostępnia listę CRL w ramach infrastruktury PSI.
Za wykonanie tych czynności odpowiedzialni są Operatorzy CA.
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28. Zawieszenie certyfikatu
W przypadku zawieszenia certyfikatu, wystawca generuje i publikuje listę CRL analogicznie jak dla
certyfikatu unieważnionego.
29. Recertyfikacja kart dostępowych
Dopuszcza się możliwość ponownego nagrania certyfikatów na wcześniej już wykorzystane karty.
Recertyfikacja będzie mogła być zastosowana dla karty, której termin ważności jest bliski końca, została
unieważniona lub ważność karty wygasła. W takiej sytuacji funkcjonalność CA umożliwia wyczyszczenie
karty dedykowanym narzędziem do obsługi kart oraz ponowną personalizacja karty i nagranie nowych
certyfikatów. W takiej sytuacji dane urzędnika wygrawerowane na karcie, która będzie ponownie użyta
muszą być wyczyszczone/usunięte ew. zamazane, w sposób uniemożliwiający ich odczyt.
30. Odwieszenie certyfikatu
W przypadku odwieszenia certyfikatu, wystawca generuje aktualną listę CRL nie zawierającą
informacji o zawieszeniu tego certyfikatu. Jest to równoznaczne z przywróceniem pełnej
funkcjonalności tych certyfikatów.
31. Złożenie wniosku o unieważnienie lub zawieszenie karty dostępowej
Wniosek o unieważnienie karty dostępowej składa się w formie papierowej lub elektronicznej.
Odbiorca wnioskuje o unieważnienie lub zawieszenie karty. Wystawca podejmuje decyzję o sposobie
rozpatrzenia wniosku. Możliwe jest odrzucenie wniosku, zawieszenie karty w trybie awaryjnym
lub unieważnienie karty.
Wystawca powiadamia odbiorcę usług certyfikacyjnych o fakcie unieważnienia karty i co za tym idzie
o konieczności niezwłocznego zwrócenia jej do wystawcy. Karta nie jest zwracana w przypadku
jej zawieszenia lub odrzucenia wniosku o unieważnienie.
Złożenie wniosku o unieważnienie karty dostępowej jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku
o unieważnienie wszystkich aktywnych certyfikatów wydanych na tejże karcie dostępowej.
Wniosek papierowy
Złożenie wniosku o unieważnienie lub zawieszenie karty dostępowej przebiega analogicznie
jak złożenie wniosku o unieważnienie certyfikatu.
Wniosek elektroniczny
Osoba reprezentująca odbiorcę usług certyfikacyjnych, posiadająca ważną kartę dostępową składa
wniosek o unieważnienie karty w aplikacji CUU. Do wniosku dołączany jest komentarz wnioskodawcy,
w którym może on wskazać tryb unieważnienia (unieważnienie, zawieszenie awaryjne, zawieszenie
okresowe). Wniosek ten jest rejestrowany w CA i podlega weryfikacji i realizacji przez Operatorów CA.
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32. Unieważnienie karty dostępowej
W przypadku unieważnienia karty dostępowej w systemie CA, wystawca generuje aktualną listę CRL
zawierającą informację o unieważnieniu certyfikatów dotychczas wydawanych na tej karcie
dostępowej oraz udostępnia listę CRL w ramach infrastruktury PSI.
33. Zawieszenie karty dostępowej
Zawieszenie karty dostępowej jest równoznaczne z jej czasowym unieważnieniem. CA zawiesza karty
w dwóch trybach:
a) zawieszenie awaryjne – karta dostępowa jest zawieszana na okres czasu zdefiniowany dla
operacji zawieszenia awaryjnego. Przed upływem tego okresu Operator CA może odwiesić
lub unieważnić kartę. Po upływie tego okresu karta jest automatycznie unieważniania.
b) zawieszenie okresowe – karta dostępowa jest zawieszana na okres czasu wskazany przez
Operatora CA. Przed upływem tego okresu Operator CA może odwiesić lub unieważnić kartę.
Po upływie tego okresu karta jest automatycznie odwieszana.
W przypadku zawieszenia karty dostępowej w systemie CA, wystawca generuje aktualną listę CRL
zawierającą informację o zawieszeniu certyfikatów umieszczonych na tej karcie dostępowej oraz
udostępnia listę CRL w ramach infrastruktury PSI.
34. Odwieszenie karty dostępowej
W przypadku odwieszenia karty dostępowej, wystawca generuje aktualną listę CRL nie zawierającą
informacji o zawieszeniu certyfikatów umieszczonych na tej karcie dostępowej oraz udostępnia listę
CRL w ramach infrastruktury PSI. Jest to równoznaczne z przywróceniem pełnej funkcjonalności tych
certyfikatów.
35. Archiwizacja danych
Wystawca przechowuje dane elektroniczne i papierowe związane z wydaniem certyfikatu przez okres
jego ważności. Dane użytkowników, którzy nie posiadają aktywnych certyfikatów i wniosków
o wydanie nowych certyfikatów są usuwane z systemu (anonimizowane).
36. Kompromitacja klucza prywatnego
W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kompromitacji klucza prywatnego CA, wszystkie
wydane przez niego certyfikaty zostają unieważnione, a subskrybenci zostaną o tym poinformowani.
37. Profile certyfikatów
Wszystkie certyfikaty wydawane w ramach CA oparte są na zdefiniowanych profilach certyfikacji.
W rozdziałach:
• Certyfikat do podpisywania, Certyfikat do uwierzytelniania użytkownika przedstawiono profile
certyfikacji dla certyfikatów wydawanych na kartach dostępowych.
• Certyfikat dla urządzenia przedstawiono profil certyfikacji dla certyfikatów wydawanych dla
urządzeń.
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38. Certyfikat do podpisywania
Atrybut

Wartość

Uwagi

Version

3

Zgodny z zaleceniem X.509:2000, wersja 3 formatu

serialNumber

zależna od CA

Jednoznaczny w ramach centrum wydającego certyfikat

signatureAlgorithm

zależna od CA

Identyfikator algorytmu stosowanego do elektronicznego
poświadczenia
certyfikatu
(np.
1.2.840.113549.1.1.11
–
sha256WithRSAEncryption)

Issuer

zależna od CA

Nazwa wyróżniona CA

Validity
not before

Data i godzina wydania certyfikatu

not after

Data i godzina wydania certyfikatu + <okres ważności certyfikatu>

Subject

<DN>

Nazwa wyróżniona podmiotu

subjectPublicKeyInfo
Algorithm

Identyfikator algorytmu
posiadacza certyfikatu

związanego

subjectPublicKey

Klucz publiczny posiadacza certyfikatu

z

kluczem

publicznym

Tabela 1. Profil certyfikatu do podpisywania.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

keyUsage

TAK

Wartość

Uwagi

1

Realizacja podpisu elektronicznego

clientAuth

1

OID: 1.3.6.1.5.5.7.3.2

emailProtection

1

OID: 1.3.6.1.5.5.7.3.4

digitalSignature
extendedKeyUsage

authorityKeyIdentifier

NIE

NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu

CA
subjectAltName

FAŁSZ
NIE

Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

rfc822Name

<adres email
posiadacza
certyfikatu>

Opcjonalne

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL

policyIdentifier

<OID>

Identyfikator polityki

policyQualifierID

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

cRLDistributionPoints

NIE

certificatePolicies

NIE

Tabela 2. Rozszerzenia certyfikatu do podpisywania.

39. Certyfikat do uwierzytelniania użytkownika
Atrybut

Wartość

Uwagi

Version

3

Zgodny z zaleceniem X.509:2000, wersja 3
formatu
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serialNumber

zależna
CA

od

Jednoznaczny
w
ramach
wydającego certyfikat

centrum

signatureAlgorithm

zależna
CA

od

Identyfikator algorytmu stosowanego do
elektronicznego poświadczenia certyfikatu
(np.
1.2.840.113549.1.1.11
–
sha256WithRSAEncryption)

Issuer

zależna
CA

od

Nazwa wyróżniona CA

Validity
not before

Data i godzina wydania certyfikatu

not after

Data i godzina wydania certyfikatu + <okres
ważności certyfikatu>

Subject

<DN>

Nazwa wyróżniona podmiotu

subjectPublicKeyInfo
Algorithm

Identyfikator algorytmu związanego z
kluczem publicznym posiadacza certyfikatu

subjectPublicKey

Klucz publiczny posiadacza certyfikatu

Tabela 3. Profil certyfikatu do uwierzytelniania użytkownika.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

keyUsage

TAK

Wartość

Uwagi

1

Realizacja podpisu elektronicznego

clientAuth

1

OID: 1.3.6.1.5.5.7.3.2

emailProtection

1

OID: 1.3.6.1.5.5.7.3.4

Smart Card Logon

1

OID: 1.3.6.1.4.1.311.20.2.2

digitalSignature
extendedKeyUsage

NIE

authorityKeyIdentifier

NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

CA

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu
FAŁSZ

subjectAltName

NIE

Dodatkowo brak limitu na długość ścieżki (path
length constraint = none)
Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

rfc822Name

<adres email
posiadacza
certyfikatu>

Opcjonalne

Othername

<UPN>

Universal Principal Name,
OID: 1.3.6.1.4.1.311.20.2.3
Postać: account@company.com (nie jest to adres
email)
Format: UTF-8

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL.
Co najmniej jeden.

policyIdentifier

<OID>

Identyfikator polityki

policyQualifierID

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

cRLDistributionPoints

NIE

certificatePolicies

NIE

Tabela 4. Rozszerzenia certyfikatu do uwierzytelniania użytkownika.
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40. Certyfikat dla urządzenia
Atrybut

Wartość

Uwagi

Version

3

Zgodny z zaleceniem X.509:2000, wersja 3 formatu

serialNumber

zależna od CA

Jednoznaczny w ramach centrum wydającego certyfikat

signatureAlgorithm

zależna od CA

Identyfikator algorytmu stosowanego do elektronicznego
poświadczenia
certyfikatu
(np.
1.2.840.113549.1.1.11
–
sha256WithRSAEncryption)

Issuer

zależna od CA

Nazwa wyróżniona CA

Validity
not before

Data i godzina wydania certyfikatu

not after

Data i godzina wydania certyfikatu + <okres ważności certyfikatu>

Subject

<DN>

Nazwa wyróżniona podmiotu

subjectPublicKeyInfo
Algorithm

Identyfikator algorytmu
posiadacza certyfikatu

związanego

subjectPublicKey

Klucz publiczny posiadacza certyfikatu

z

kluczem

publicznym

Tabela 5. Profil certyfikatu dla urządzenia.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

keyUsage

TAK

Wartość

Uwagi

digitalSignature

1

Realizacja podpisu elektronicznego

keyAgreement

1

Protokół uzgadniania kluczy

extendedKeyUsage

TAK

clientAuth

1

emailProtection

1

authorityKeyIdentifier

NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

CA

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu
FAŁSZ

subjectAltName

NIE

Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

DNS Name

Opcjonalne

IP Address

Opcjonalne

cRLDistributionPoints

NIE

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL

certificatePolicies
policyIdentifier

NIE
<OID>

Identyfikator polityki

policyQualifierID

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

Tabela 6. Rozszerzenia certyfikatu dla urządzenia – wariant 1.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

keyUsage

TAK
digitalSignature

Wartość

Uwagi

1

Realizacja podpisu elektronicznego
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Non-repudiation

1

Niezaprzeczalność

keyEncipherment

1

Wymiana klucza

keyAgreement

1

Protokół uzgadniania kluczy

extendedKeyUsage

NIE

authorityKeyIdentifier

NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

CA

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu
FAŁSZ

subjectAltName

NIE

Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

DNS Name

Opcjonalne

IP Address

Opcjonalne

cRLDistributionPoints

NIE

certificatePolicies

NIE

policyIdentifier
policyQualifierID

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL

<OID>

Identyfikator polityki

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

Tabela 7. Rozszerzenia certyfikatu dla urządzenia – wariant 2.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

keyUsage

TAK

Wartość

Uwagi

digitalSignature

1

Realizacja podpisu elektronicznego

Non-repudiation

1

Niezaprzeczalność

keyEncipherment

1

Wymiana klucza

keyAgreement

1

Protokół uzgadniania kluczy

extendedKeyUsage

NIE

serverAuth

1

authorityKeyIdentifier

NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

CA

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu
FAŁSZ

subjectAltName

NIE

Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

DNS Name

Opcjonalne

IP Address

Opcjonalne

cRLDistributionPoints

NIE

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL

certificatePolicies

NIE

policyIdentifier

<OID>

Identyfikator polityki

policyQualifierID

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

Tabela 8. Rozszerzenia certyfikatu dla urządzenia – wariant 3.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

Wartość

Uwagi
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keyUsage

TAK
digitalSignature

1

extendedKeyUsage

Realizacja podpisu elektronicznego

TAK

clientAuth

1

emailProtection

1

authorityKeyIdentifier

NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

CA

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu
FAŁSZ

subjectAltName

NIE

Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

DNS Name

Opcjonalne

IP Address

Opcjonalne

cRLDistributionPoints

NIE

certificatePolicies

NIE

policyIdentifier
policyQualifierID

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL

<OID>

Identyfikator polityki

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

Tabela 9. Rozszerzenia certyfikatu dla urządzenia – wariant 4.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

keyUsage

TAK

Wartość

Uwagi

digitalSignature

1

Realizacja podpisu elektronicznego

keyEncipherment

1

Wymiana klucza

extendedKeyUsage

TAK

emailProtection
authorityKeyIdentifier

1
NIE

keyIdentifier

Identyfikator
klucza
CA
do
weryfikacji
elektronicznego poświadczenia certyfikatu

subjectKeyIdentifier

NIE

basicConstraints

TAK

CA

Identyfikator klucza posiadacza certyfikatu
FAŁSZ

subjectAltName

NIE

Alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu

DNS Name

Opcjonalne

IP Address

Opcjonalne

cRLDistributionPoints

NIE

<CRL URI>

Udostępnione adresy listy CRL

certificatePolicies

NIE

policyIdentifier

<OID>

Identyfikator polityki

policyQualifierID

<CPS>

Adres dokumentu opisującego politykę

Tabela 10. Rozszerzenia certyfikatu dla urządzenia – wariant 5.

41. Profil list CRL
Listy CRL w ramach CA wydawane są zgodnie z następującym profilem.

21

Atrybut

Wartość

Uwagi

Version

2

Zgodna z zaleceniem X.509:2000 wersja 2. formatu

signatureAlgorithm

Issuer

Identyfikator algorytmu stosowanego do elektronicznego
poświadczenia
listy
CRL
(np.
1.2.840.113549.1.1.11
–
sha256WithRSAEncryption)
zależna od CA

Nazwa wyróżniona CA

lastUpdate

Data i godzina publikacji listy CRL

nextUpdate

Data i godzina publikacji listy + <okres publikacji listy CRL>

revokedCertificates

Lista unieważnionych certyfikatów

serialNumber

Numer seryjny unieważnionego certyfikatu

revocationDate

Data unieważnienia certyfikatu

Tabela 11. Specyfikacja profilu CRL.

42. Rozszerzenie list CRL
Poniżej zamieszczono specyfikację rozszerzeń dla CRL.

Rozszerzenie

Czy
krytyczne

crlExtension

NIE

Wartość

Rozszerzenia listy CRL (dotyczą całej listy)

authorityKeyIdentifier

skrót SHA-256 z
klucza
publicznego w
polu
keyIdentifier CA

cRLNumber

Numer kolejny
listy CRL

crlEntryExtensions
cRLReason

Uwagi

NIE

Dotyczą każdego z certyfikatów
zaświadczeń certyfikacyjnych z osobna

lub

kod
przyczyny
unieważnienia
lub wskazanie, że
certyfikat został
zawieszony

Tabela 12. Specyfikacja rozszerzeń CRL.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca zawarcia umowy
o świadczenie usług certyfikacyjnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, które zostają przekazane w związku realizacji umowy
o świadczenie usług certyfikacyjnych, jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla celów
ochrony danych osobowych powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się we wszelkich sprawach związanych z tematyką ochrony danych osobowych
w Centrum za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cpd.gov.pl.
3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:
1) Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) Realizacji obowiązków nałożonych na administratora wynikających z umowy o świadczenie
usług certyfikacyjnych (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3) Podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń związanych
z umową (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych : dane identyfikacyjne, dane
kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące certyfikatu, dane dotyczące podmiotu
wnioskującego.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy,
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego
administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony,
jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora w zakresie przetwarzania tych
danych przez okres dłuższy.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora,
podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora oraz wspierające
ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Państwa dane
osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich wglądu na
podstawie przepisów prawa.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
8. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych jest
obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował
niemożnością skorzystania z usług certyfikacyjnych.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres: Stawki
2, 00-193 Warszawa).
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