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Cz³owiek - najlepsza inwestycja

WSPÓ£PRACUJ
Z URZÊDEM
PRZEZ
INTERNET

Nie czekaj w kolejkach
w urzêdach!
Ju¿ teraz uzyskaj darmowy
podpis elektroniczny!

Dziêki mo¿liwoœci uzyskania elektronicznego
podpisu masz szansê za³atwiaæ swoje sprawy
urzêdowe przez Internet bez wychodzenia z domu

Uzyskanie elektronicznego
podpisu przez ePUAP
Za³ó¿
Wype³nij
PotwierdŸ

konto na stronie www.epuap.
gov.pl
wniosek o Profil Zaufany
ePUAP
dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Wybierz

us³ugê na ePUAP i wype³nij
wniosek

Podpisz

dokumenty Profilem Zaufanym
ePUAP i wyœlij dokument

Odbierz

odpowiedŸ w wygodny dla ciebie
sposób: elektronicznie lub tradycyjnie

Uzyskanie podpisu elektronicznego przez
ePUAP gwarantuje mozliwoœæ pos³ugiwania
siê nim w ka¿dym urzêdzie w Polsce, który
wspó³pracuje z platform¹ ePUAP (m.in. ZUS,
urz¹d skarbowy, wszystkie urzêdy administracji publicznej). Wiêcej informacji na
stronie internetowej www.epuap.gov.pl

Uzyskanie elektronicznego
podpisu przez Powiatowe Centrum
Certyfikacji
Za³ó¿

Zarejestruj
siê

Zaloguj
siê
Uzupe³nij
Z³ó¿
OdwiedŸ

w³asne konto na stronie.
Przed rejestracj¹ dok³adnie
zapoznaj siê z regulaminem.
www.powiat.chelm.pl/centrum_
certyfikacji/public/
poprzez za³o¿enie konta na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Che³mie przy u¿yciu adresu e-mail oraz has³a
na utworzone konto podaj¹c
adres e-mail i ustalone wczeœniej
has³o
dane osobowe
wniosek o wydanie certyfikatu
Starostwo Powiatowe w Che³mie w ci¹gu 2 tygodni od dnia
rejestracji, w celu podpisania
umowy oraz odebrania certyfikatu

Podpisywanie dokumentów tym podpisem bêdzie
wa¿ne w Urzêdach Gmin Powiatu Che³mskiego
oraz w Starostwie Powiatowym w Che³mie.
Wiêcej informacji na stronie internetowej
www.powiat.chelm.pl
Powiatowe
Centrum
Certyfikacji

KORZYŒCI
WYNIKAJ¥CE
Z POSIADANIA
PODPISU
ELEKTRONICZNEGO
OSZCZÊDNOŒÆ CZASU
Dostêp drog¹ elektroniczn¹
poprzez natychmiastowe dorêczenie

GWARANCJA
BEZPIECZEÑSTWA
Niezaprzeczalnoœæ
nadania informacji
nadawca wiadomoœci nie mo¿e
wyprzeæ siê wys³ania wiadomoœci, gdy¿ podpis cyfrowy stanowi
dowód jej wys³ania
Integralnoœæ
czyli pewnoœæ, ¿e wiadomoœæ nie
zosta³a zmodyfikowana po z³o¿eniu
podpisu przez autora
Wiarygodnoœæ
czyli identyfikacja to¿samoœci
w œwiecie elektronicznym
Autentycznoœæ
czyli pewnoœæ co do autorstwa dokumentu
Poufnoœæ
czyli ochrona danych przed ujawnieniem wobec osób nieuprawnionych

USPRAWNIENIE
DZIA£ANIA

Wiêksza wygoda,
zaoszczêdzony czas
przyspieszenie realizacji zadañ
obiegu informacji

