Zaruovací program CAcert
Formulá ovení identity
CAcert Inc. - PO Box 66 - Oatley NSW 2223 - Australia - http://www.CAcert.org
Otisky Koenového certifikátu CAcert: A6:1B:37:5E:39:0D:9C:36:54:EE:BD:20:31:46:1F:6B a 135C EC36 F49C B8E9 3B1A B270 CD80 8846 76CE 8F33

Pro zaruovatele: Zaruovací program CAcert (CAP) slouí k ovení totonosti uivatel Internetu pomocí osobní schzky a
vládou vydaných doklad totonosti. Uchaze vás ádá o ovení pro CAcert.org, e jste se s ním seli a ovili svoji totonost podle
jednoho nebo více originálních, dvryhodných, vládou vydaných doklad s fotografií. Máte-li JAKÉKOLI pochyby nebo
obavy ohledn uchazeovy totonosti, NEDOKONUJTE ANI NEPODEPISUJTE tento formulá. Více informací o CAP vetn
podrobných prvodc zaruovatel CAcert viz: http://www.CAcert.org
Jako zaruovatel musíte uchovávat podepsaný dokument po 7 let. Pokud má Cacert Inc. jakékoli obavy o konání schzky,
me si vyádat dkaz ve tvaru tohoto podepsaného dokumentu pro ujitní, e proces zaruení byl proveden správn. Po 7
letech, pejete-li si zniit tento formulá, doporuujeme ho rozezat na kousky a spálit. Nepotebujete si uchovávat ádné kopie
ID.
Je doporueno odtrhnout horní ást tohoto formuláe a dát ho osob, kterou zaruujete, jako pipomínku aktu podepsání; jako
vedlejí pínos obsahuje odtrená ást i metodu nezávislého ovení "otisk prst" koenového certifikátu CAcert.

Prohláení uchazee
Jméno a píjmení:
Datum narození: (RRRR-MM-DD)
E-mailová adresa:

Aleš Kastner
1950-09-23
alkas@volny.cz

Tímto potvrzuji, e údaje uvedené výe jsou pravdivé a správné, a ádám zaruovatele CAcert (identifikovaného níe) o ovení mojí
osoby podle Zaruovací politiky CAcert.
Souhlasím s Dohodou komunity CAcert. ( http://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.html )

Podpis uchazee: __________________________________

Datum (RRRR-MM-DD): 20___-___-___

Zaruovatel CAcert
Jméno zaruovatele: ________________________________________________________________
Fotografická identifikace: (typy ID, nikoli ísla - nap. idiský prkaz, Cestovní pas)
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
Místo osobní schzky: _____________________________________________
Pidlené body: ______________
Já, zaruovatel, tímto potvrzuji, e jsem lena ovil v souladu se Zaruovacími zásadami CAcert.
Jsem lenem komunity CAcert, splnil jsem Zkouku zaruování a získal jsem alespo 100 bod zaruení (AP).

Podpis zaruovatele: __________________________________

Datum (RRRR-MM-DD): 20___-___-___

