EPT lustinių kortelių ir lustinių kortelių skaitytuvų naudojimo sąlygos
(Europos patentų tarnybos viešųjų raktų infrastruktūra – abonento sutartis)

Paraiškos lustinei kortelei gauti pateikimas reiškia, kad Naudotojas / Abonentas priima EPT
lustinių kortelių ir lustinių kortelių skaitytuvų naudojimo sąlygas. Naudotojo / Abonento ir
Europos patentų organizacijos (toliau – Organizacija) sutartis nėra laikoma galiojančia, kol
Organizacija nepriima Naudotojo / Abonento paraiškos suteikti jam lustinę kortelę.
Pateikdamas paraišką lustinei kortelei gauti Naudotojas / Abonentas prašo, kad Europos patentų
tarnybos (EPT) sertifikavimo institucija (SI) išduotų jam lustinę kortelę, turinčią EPT sertifikavimo
institucijos skaitmeninį autentiškumo patvirtinimo (užšifravimo) ir negalėjimo išsižadėti
(pasirašymo) sertifikatą. Tai jam suteikia galimybę vykdyti saugius sandorius internetu su EPT ir
kitomis priklausančiomis šalimis, nurodytomis EPT viešųjų raktų infrastruktūros (VRI) sertifikato
polise (SP). Sertifikatas yra saugomas EPT lustinėje kortelėje kartu su vienas kitą papildančių
privačiojo ir viešojo raktų pora. Lustinė kortelė gali būti naudojama norint skaitmeniniu būdu
pasirašyti ir iššifruoti saugius ryšius su EPT, kurie buvo užšifruoti Naudotojo / Abonento viešuoju
raktu.
A. Sertifikavimas ir saugyklos paslaugos
1. Bendrieji principai
Šios naudojimo sąlygos yra neatskiriama EPT VRI dalis ir reglamentuojamos SP ir EPT VRI
sertifikavimo veiklos nuostatuose (SVA); kartkartėmis šios naudojimo sąlygos yra keičiamos, o visi
atlikti pakeitimai įtraukiami į jas ir nurodomi.
Kreiptis dėl jų su prašymu galima el. paštu support@epo.org. Lustinės kortelės ir jose saugomi
sertifikatai bei viešojo ir privačiojo raktų poros gali būti naudojami tik laikantis SP ir SVA.
2. Galiojimo laikotarpis
Sertifikatai, pradedant nuo išdavimo datos, galioja iki penkerių metų. Informaciją apie galiojimo
laikotarpį galima rasti sertifikatuose.
3. Naudotojo / Abonento įsipareigojimai
Naudotojai / Abonentai įsipareigoja:
•
•
•

•
•

teikdami prašymą lustinei kortelei gauti, pateikti visą ir tikslią informaciją,
gavę lustinę kortelę, patikrinti, ar Naudotojo / Abonento informacija, saugoma
skaitmeniniame sertifikate, yra tiksli,
nurodyti skaitmeninio sertifikato priėmimą / atmetimą, pirmuoju atveju naudojant lustinę
kortelę, o antruoju – apie tai nedelsiant informuojant EPT registravimo instituciją (RI)
(adresas: European Patent Office, EPO Customer Desk, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
(ZH), The Netherlands (Nyderlandai), tel. +31 70 340 4500, el. paštas support@epo.org),
viešuosius ir privačiuosius raktus, sertifikatą ir lustinę kortelę naudoti tik pagal jų paskirtį
(kaip nurodyta SP) ir laikantis SP, SVA bei šių naudojimo sąlygų,
užtikrinti, kad privatusis raktas, lustinė kortelė ir lustinę kortelę saugantis PIN kodas būtų
apsaugoti nuo praradimo, duomenų atskleidimo neįgaliotiems asmenims, pakeitimo ar
neleistino naudojimo,

•
•

•

•
•

užtikrinti, kad jų PIN kodas nebūtų žinomas jokiam kitam asmeniui, o tik jiems,
nedelsiant pateikti prašymą dėl galiojimo nutraukimo registravimo institucijai, jei iškyla
faktinis ar įtariamas pavojus privačiajam ir (ar) viešajam raktams, PIN kodui,
administratoriaus PIN kodui ar lustinei kortelei arba jei pasikeičia bet kokia informacija,
pateikta paraiškoje lustinei kortelei gauti,
informuoti registravimo instituciją ir EPT klientų duomenų registracijos departamentą
(adresas: EPO Client Data Registration, European Patent Office, D-80298 Munich,
Germany (Vokietija), tel. +49 89 2399 2780, el. paštas support@epo.org) apie bet kokį
papildomos informacijos, saugomos lustinėje kortelėje, arba atitinkamo jos naudojimo
pasikeitimą, įskaitant pasikeitimus, susijusius su jų asmeniu (pavadinimas, vardas, pavardė,
adresas) ir jų santykiu su darbdaviu, advokatų kontora ar klientu / pareiškėju (jeigu jie veikia
jo vardu), ir bet kokios bendro pobūdžio informacijos, susijusios su minėtu darbdaviu,
advokatų kontora arba klientu / pareiškėju, taip pat jų statuso, susijusio su bet kuria
konkrečia byla, dėl kurios jiems leidžiama susisiekti su EPT saugioje aplinkoje,
pasikeitimą,
nedelsiant informuoti registravimo instituciją, jei dėl kokios nors priežasties jų teisė turėti
sertifikatą yra apribojama,
laikytis visų trečiųjų šalių nustatytų teisinių apribojimų arba naudojimo draudimų, susijusių
su šifravimo technologijų ar produktų importu arba eksportu.

Pateikdamas paraišką dėl lustinės kortelės Naudotojas / Abonentas įsipareigoja laikytis pirmiau
nurodytų įsipareigojimų.
4. Žalos atlyginimas
Naudotojas / Abonentas apsaugo Organizaciją nuo žalos, susijusios su bet kokia atsakomybe,
atsiradusia arba susijusia su Naudotojo / Abonento lustinės kortelės naudojimu ne pagal paskirtį
arba bet kokiu kitu būdu, dėl kurio Naudotojas / Abonentas pažeidžia savo įsipareigojimą laikytisšių
naudojimo sąlygų. Tai ypač taikoma trečiųjų šalių pretenzijoms.
5. Organizacijos įsipareigojimai
Organizacija , veikdama kaip sertifikavimo arba registravimo institucija, įsipareigoja
•
•

•
•
•

•

•

veikti pagal SP, SVA ir šias naudojimo sąlygas,
veikdama kaip sertifikavimo institucija imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos
privatusis raktas būtų konfidencialus, ir suteikti saugią aplinką jo naudojimui ir prieigai
kontroliuoti,
veikdama kaip registravimo institucija priimti ir nagrinėti paraiškas sertifikatams gauti,
veikdama kaip registravimo institucija imtis reikiamų priemonių, užtikrinant sertifikatų
paraiškų pagrįstumą,
apsaugoti paraiškos (ir patenkintos, ir nepatenkintos) dėl lustinės kortelės išdavimo ar
galiojimo nutraukimo turinį, kadangi konfidencialūs duomenys turi būti žinomi tik
sertifikavimo institucijai ir Naudotojui / Abonentui, išskyrus atvejus, kai tokia informacija
yra sertifikate, sertifikatų galiojimo nutraukimo sąraše (SGNS) arba SP, bei išskyrus
aplinkybes, nurodytas SP 2.8.2 – 2.8.7 skirsniuose,
gavusi patvirtintą paraišką iš registravimo institucijos ir veikdama kaip sertifikavimo
institucija išduoti lustines korteles Naudotojams / Abonentams pagal SP, SVA ir šias
naudojimo sąlygas,
veikdama kaip registravimo institucija, priimti prašymus dėl galiojimo nutraukimo iš
įgaliotų šalių (sertifikavimo institucijos, registravimo institucijos, Naudotojų / Abonentų ar

•

•
•

•

kitų EPT įgaliotų šalių), atlikti reikiamus paklausimus siekdama nustatyti šių paraiškų
pagrįstumą ir patvirtintus prašymus perduoti sertifikavimo institucijai,
veikdama kaip sertifikavimo institucija, nutraukti sertifikatų galiojimą pateikus pagrįstą
prašymą nutraukti jų galiojimą, o, veikdama kaip registravimo institucija, informuoti
Naudotoją / Abonentą apie galiojimo nutraukimą pagal SP, SVA ir šias naudojimo sąlygas,
veikdama kaip sertifikavimo institucija, išduotus sertifikatus patalpinti saugykloje,
veikdama kaip sertifikavimo institucija, generuoti Naudotojų / Abonentų lustinių kortelių
raktų poras, persiųsti Naudotojų / Abonentų prašymus dėl sertifikavimo, grąžinti Naudotojo
/ Abonento sertifikatą į lustinę kortelę ir Naudotojui / Abonentui paštu išsiųsti lustinę kortelę
bei – atskirame voke – lustinės kortelės PIN kodą,
veikdama kaip sertifikavimo institucija, generuoti SGNS ir paskelbti saugykloje.

B. Lustinių kortelių skaitytuvai
6. Reikalavimai lustinių kortelių skaitytuvams
Norint naudotis EPT lustinės kortelės ir lustinių kortelių skaitytuvo ryšiu, reikalinga „GemSAFE“
lustinių kortelių skaitytuvo programinė įranga ir lustinių kortelių skaitytuvo tvarkyklės (toliau –
programinė įranga). EPT suteikia programinę įrangą ir lustinių kortelių skaitytuvą . Programinė
įranga yra licencijuota „Gemplus“ atskiromis licencijos sąlygomis, kurioms Naudotojai / Abonentai
turi pritarti prieš įdiegiant programinę įrangą. Naudotojai / Abonentai, kurie nesutinka su atskiromis
licencijos sąlygomis, turi grąžinti lustinę kortelę ir lustinės kortelės skaitytuvą EPT.
7. Nauja programinės įrangos versija / naujas lustinių kortelių skaitytuvas
Kai, siekiant užtikrinti EPT nustatytą techninio standarto atitiktį, išleidžiama nauja programinės
įrangos versija ir (ar) naujas lustinių kortelių skaitytuvas, juos galima užsakyti iš EPT. Per šešis
mėnesius nuo naujos versijos išleidimo Naudotojai / Abonentai privalo nutraukti ankstesnės
programinės įrangos versijos ir (ar) ankstesnio lustinių kortelių skaitytuvo naudojimą..
C. Bendrosios nuostatos
8. Sertifikato galiojimo nutraukimas / lustinės kortelės blokavimas
Jei Naudotojas / Abonentas nesilaiko savo įsipareigojimų, Organizacija turi teisę nutraukti
sertifikato galiojimą ir blokuoti lustinę kortelę.
9. Organizacijos atsakomybė
Organizacija nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius ar susijusius su bet kokiu išduotų sertifikatų
ar lustinių kortelių arba pateikiamos programinės įrangos ir lustinių kortelių skaitytuvų naudojimu
pagal šias naudojimo sąlygas, išskyrus ryšį su EPT (SP 1.1.3 skirsnis) ar kitomis įgaliotomis
priklausančiomis šalimis (SP 1.3.4.1 – 1.3.4.4 skirsniai) bei leistinais naudotojais (SP 1.1.2
skirsnis).
Organizacija neprisiima jokios atsakomybės už EPT VRI neprieinamumą dėl sistemų techninės
priežiūros ar remonto darbų arba dėl veiksnių, kurių Organizacija arba EPT negali valdyti. Be to, ji
neprisiima atsakomybės už vėluojantį lustinės kortelės, lustinių kortelių skaitytuvo ar programinės
įrangos pristatymą.

Organizacija negarantuoja, kad lustinė kortelė, lustinių kortelių skaitytuvas ar programinė įranga
atitiks Naudotojo / Abonento reikalavimus arba veiks be klaidų. Nėra garantijų bei nepriimama
nusiskundimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl pateiktų produktų, jų veikimo arba jų tinkamumo
konkrečiam tikslui kokybės.
Atsakomybė už defektus apima tik produktų defektus, buvusius jų gabenimo Naudotojui /
Abonentui metu. Organizacija įsipareigoja panaikinti defektus pataisydama arba pakeisdama
produktą, tačiau pasilieka teisę išbandyti produktus, kad būtų nustatyti jų defektai. Jei paaiškėja,
kad produktas neturi defektų, Organizacija reikalaus padengti išlaidas už Naudotojui / Abonentui
pakeistą produktą (kaip nurodyta 10 skirsnyje).
Kitos pretenzijos dėl defektų ar gedimų nepriimamos, nebent Organizacija arba EPT sukėlė žalą
tyčia ar dėl didelio aplaidumo, arba žala kelia pavojų gyvybei ar sveikatai, arba įsipareigojimo
nesilaikymas yra labai reikšmingas. Pastaruoju atveju, jei pretenzijos pareiškėjas nėra vartotojas
pagal Vokietijos civilinio kodekso 13 skyriaus apibrėžimą, Organizacijos atsakomybė turi būti
taikoma tik tipinės ir iš anksto numatytos žalos atlyginimui.
10. Mokesčiai
Pagal SP 2.5 skirsnį mokesčiai už lustinės kortelės, lustinių kortelių skaitytuvo ir programinės
įrangos naudojimą yra įtraukti į mokesčius už EPT suteiktas paslaugas arba nurodyti atskirai. Todėl
Organizacija lustines korteles, lustinių kortelių skaitytuvus ir programinę įrangą tiekia be papildomo
mokesčio. Tačiau, jei Naudotojas / Abonentas kreipiasi dėl daugiau nei vienos lustinės kortelės per
penkerius metus (dėl jos praradimo, vagystės, blokavimo dėl neteisingo administratoriaus PIN kodo
naudojimo ar kitų sertifikato galiojimo nutraukimo priežasčių) arba kreipiasi dėl kito lustinių
kortelių skaitytuvo prieš tai, kai galima įsigyti naują, atitinkantį EPT nustatytą techninį standartą,
Organizacija gali savo nuožiūra prašyti Naudotojo / Abonento padengti su tuo susijusias išlaidas.
Jei nustatoma, kad sertifikato galiojimas buvo nutrauktas arba lustinė kortelė blokuota dėl to, kad
Naudotojas / Abonentas nesilaikė šių naudojimo sąlygų, Organizacija savo nuožiūra gali arba
nesuteikti kitos lustinės kortelės, arba ją suteikti už papildomą mokestį.
11. Šių naudojimo sąlygų pakeitimai
Naudotojams / Abonentams apie bet kokius šių naudojimo sąlygų pakeitimus pranešama raštu.
Laikoma, kad Naudotojas / Abonentas sutiko su pakeitimais, jei jis nepateikė raštiško prieštaravimo
per šešias savaites po to, kai gavo tokį pranešimą. Organizacija atkreipia į tai Naudotojų / Abonentų
dėmesį, kai praneša jiems apie bet kokius pasikeitimus. Prieštaravimai laikomi pateiktais laiku, jei
jie išsiunčiami ne vėliau kaip per šešias savaites.
12. Teisės aktų taikymas
Šioms naudojimo sąlygoms / abonento sutarčiai yra taikomi Vokietijos įstatymai neatsižvelgiant į
Vokietijos tarptautinės privatinės teisės nuostatas. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio
prekių pirkimo-pardavimo sutarčių nėra taikoma.
13. Ginčų sprendimas
Jei ginčas kyla iš šių naudojimo sąlygų arba yra su jomis susijęs, šalys įsipareigoja sąžiningai dėti
visas reikiamas pastangas ginčą išspręsti derybomis. Nepavykus, tokį ginčą galutinai sprendžia
privalomas arbitražas su vienu arbitru pagal Vokietijos civilinio proceso kodekso (ZPO) nuostatas.
Arbitražo vieta yra Miunchenas. Be to, kas paminėta, jei Organizacija atsisako savo nacionalinio
teisinio imuniteto, tokiam ginčui išspręsti jurisdikciją turi Miuncheno teismai.

Kai pagal taikytiną patentų įstatymą koks nors įvykis, kylantis iš šių naudojimo sąlygų arba susijęs
su jomis, leidžia šaliai siekti ginčo sprendimo, jame nurodytos teisminės priemonės yra viršesnės už
pirmiau nurodytą ginčų sprendimo procedūrą.
Šios naudojimo sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad visais atvejais būtų apsaugotos Organizacijos
ir EPT teisės, kylančios iš Europos patentų konvencijos (EPK), įskaitant Europos patentų
organizacijos Protokolą dėl privilegijų ir imunitetų, pasirašytą Miunchene 1973 m. spalio 5 d.
Informacija dėl duomenų apsaugos
Naudotojų / Abonentų sertifikatų duomenis saugo ir tvarko Organizacija ir (ar) EPT; jie yra
naudojami tik saugaus ryšio lustine kortele tikslais pagal SP ir SVA. Norint patikrinti, ar sertifikatas
galioja, būtina perduoti jame esančius duomenis, todėl šie duomenys bus matomi subjektams, su
kuriais Naudotojas / Abonentas susisiekia.

