ДО ДАТО К
ФОРМА НОТИФІКАЦІЇ ДЛЯ СХЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО
ДО СТАТТІ 9(5) РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 910/2014
(Введіть назву держави-члена) цим нотифікує Європейську Комісію про схему електронної
ідентифікації, яку необхідно опублікувати у списку, передбаченому у статті 9(3) Регламенту
(ЄС) № 910/2014, та підтверджує таке:
інформація, надана у нотифікації, відповідає інформації, яку було передано до Мережі
співпраці згідно зі статтею 7(§) Регламенту (ЄС) № 910/2014, та
схема електронної ідентифікації може бути використана для доступу до щонайменше
однієї послуги, яку надає орган державного сектору (введіть назву держави-члена).
Дата
[підписано в електронному вигляді]
1.

Загальна інформація
Рівень або рівні надійності (низький, істотний або
високий)

Назва схеми (якщо є)

2.

Орган або органи, відповідальні за схему

Назва органу

Поштова адреса

Адреса електронної
пошти

Номер телефону

3.

Інформація щодо сторін, суб’єктів та органів (якщо є декілька сторін, суб’єктів або органів,
вкажіть їх усіх відповідно до статті 3(2) та (3)

3.1.

Суб’єкт, який управляє процесом реєстрації унікальних даних персональної ідентифікації
Назва суб’єкту, який управляє процесом реєстрації унікальних даних персональної ідентифікації

3.2.

Сторона, яка випускає засоби електронної ідентифікації
Назва сторони, яка випускає засоби електронної ідентифікації, та зазначення, у якому підпункті
статті 7(а) Регламенту (ЄС) № 910/2014: (і), (іі) чи (ііі) визначено сторону

Стаття 7 (а) (і) □

3.3.

Стаття 7 (а) (іі) □

Сторона, яка здійснює процедуру автентифікації

Стаття 7 (а) (ііі) □

Назва сторони, яка здійснює процедуру автентифікації

3.4.

Наглядовий орган
Назва наглядового органу
(вкажіть назву або назви у разі доцільності)

4.

Опис схеми електронної ідентифікації
Документ або документи можуть бути додані до кожного з таких описів.
(а)
Коротко опишіть схему, у тому числі контекст, у межах якого вона функціонує, та сферу її
застосування

(Ь)
У разі доцільності зазначте додаткові характеристики, які можуть бути надані фізичним
особам у межах схеми на запит сторони-користувача

(с)
У разі доцільності зазначте додаткові характеристики, які можуть бути надані юридичним
особам у межах схеми на запит сторони-користувача

4.1.

Застосовний режим нагляду, відповідальності та управління

4.1.1. Застосовний режим нагляду
Опишіть режим нагляду за схемою стосовно такого:
(у разі доцільності інформація повинна містити ролі, зобов ’язання та повноваження наглядового
органу, зазначеного у пункті 3.4, і суб ’єкт, якому він звітує. Якщо наглядовий орган не звітує
органу, який є відповідальним за схему, необхідно надати повну інформацію про суб ’єкт, якому він
звітує)

(а)

режим нагляду, застосовний до сторони, яка випускає засоби електронної ідентифікації

(Ь)

режим нагляду, застосовний до сторони, яка здійснює процедуру автентифікації

4.1.2. Застосовний режим відповідальності

Коротко опишіть застосовний національний режим відповідальності для таких сценаріїв:
(а)

відповідальність держави-члена відповідно до статті 11(1) Регламенту (ЄС) № 910/2014

(Ь)
відповідальність сторони, яка випускає засоби електронної ідентифікації, відповідно до
статті 11(2) Регламенту (ЄС) № 910/2014

(с)
відповідальність сторони, яка застосовує процедуру автентифікації, відповідно до статті
11(3) Регламенту (ЄС) № 910/2014
'

4.1.3. Застосовні механізми управління
Опишіть порядок призупинення або анулювання всієї схеми ідентифікації, автентифікації або їхніх
скомпрометованих частин

4.2.

Опис компонентів схеми
Опишіть способи дотримання вимог таких елементів Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС)
2015/1502 (3) для того, щоб досягти рівня надійності засобів електронної ідентифікації у межах
схеми, яку нотифікують Комісії:
(наведіть будь-які ухвалені стандарти)

4.2.1. Внесення в базу
(а)

Подання заявки та реєстрація

(Ь)

Підтвердження та верифікація тотожності особи (фізичної особи)

(3) Ішшементаційний регламент Комісії (ЄС) 2015/1502 від 8 вересня 2015 року про встановлення мінімальних
технічних специфікацій та процедур для рівнів надійності засобів електронної ідентифікації відповідно до статті 8(3)
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для
електронних транзакцій на внутрішньому ринку (ОВ Ь 235, 09.09.2015, с. 7).

(С)

Підтвердження та верифікація тотожності особи (юридичної особи)

(сі)

Встановлення зв’язку між засобами електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб

4.2.2. Управління засобами електронної ідентифікації
(а)
Характеристика та дизайн засобів електронної ідентифікації (у тому числі, де це доречно,
інформація про сертифікацію системи безпеки)

(Ь)

Випуск, доставка та активація

(с)

Призупинення, анулювання та повторна активація

(сі)

Поновлення та заміна

4.2.3. Автентифікація

Опишіть механізм автентифікації, у тому числі умови доступу до автентифікації для
сторін-користувачів, відмінних від органів державного сектору

4.2.4. Управління та організація
Опишіть процеси управління такими аспектами та їх організації:
(а)

Загальні положення про управління та організацію

(Ь)

Опубліковані повідомлення та інформація про користувача

(с)

Управління інформаційною безпекою

(Ф

Ведення обліку

(Є)

Об’єкти та персонал

ю

Технічний контроль

(§)

Відповідність вимогам та аудит

4.3.

Вимоги до інтероперабельності

Опишіть
способи
дотримання
вимог
до
інтероперабельності
та
мінімальних
техніко-експлуатаційних вимог до безпеки відповідно до Імплементаційного регламенту Комісії
(ЄС) 2015/1501 (4). Зазначте та додайте будь-який документ, у якому може міститися додаткова
інформацію щодо відповідності, як наприклад, висновок Мережі співпраці, результати зовнішнього
аудиту та ін.

4.4.

Супровідні документи
Зазначте усі надані супровідні документи та вкажіть, яких наведених вище елементів вони
стосуються. Вкажіть будь-яке національне законодавство, пов’язане зі забезпеченням електронної
ідентифікації стосовно цієї нотифікації. Подайте англійську версію або переклад англійською
мовою, якщо такий є.

(4) Імшементаційний регламент Комісії (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності
відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну
ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (ОВ Ь 235, 09.09.2015, с. 1).

