Product Certification Application Form
Wniosek certyfikacyjny
Applicants of ICT products or systems cybersecurity certification can use the following application form:
Wnioskujący o certyfikację cyberbezpieczeństwa produktów IT mogą skorzystać z poniższego formularza
wniosku:
Applicant Data:
Dane wnioskodawcy:
Trade Name:
Nazwa firmy:
Corporate Identity:
Nazwa skrócona:
Registered Company Number:
REGON i/lub KRS:
Representative(s) of the applicant
Osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy
Given Name, Middle Name and Family Name:
Imię (imiona) i Nazwisko:
REQUESTS from the Certification Body of the IT Security Evaluation and Certification Scheme the
certification of the following product, according to the indicated scope, the attached documentation and
to the applicable certification requirements and procedures
ZWRACA się do Jednostki Certyfikującej w Programie Oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT z
wnioskiem o certyfikację produktu, zgodnie ze wskazanym zakresem, załączoną dokumentacją oraz
obowiązującymi wymaganiami i procedurami.
Scope of the certification
Zakres certyfikacji
Product to evaluate:
Przedmiot ewaluacji:

Projekt: Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z
Common Criteria (KSO3C)
Project: „National schema for the security and privacy evaluation and certification of IT products and systems
compliant with Common Criteria (KSO3C)

Evaluation standards and levels:
Normy i poziomy ewaluacji:
Identification of the licensed ITSEF that shall perform the evaluation
Wskazanie licencjonowanego Laboratorium (ITSEF), które przeprowadzi ewaluację.
Trade Name of the ITSEF:
Pełna nazwa licencjonowanego Laboratorium (ITSEF)
Premises where the development or integration of the product to evaluate takes place:
Lokalizacje, w których odbywa się wytwarzanie lub integracja przedmiotu ewaluacji:
Documentation attached.
Załączona dokumentacja.
Declaration of knowledge and acceptance of the terms and requirements of the requested certification:
Oświadczenie o znajomości i akceptacji warunków i wymagań certyfikacyjnych:
Security Target (ST) /Protection Profile (PP)*:
Specyfikacja zabezpieczeń (ST) / Profil zabezpieczeń (PP)*:
*if applicable/ jeżeli dotyczy
Written proof of the payment of the public costs of certification*.
Pisemny dowód opłacenia kosztów certyfikacji*:
*non-applicable within trial period of KSO3C project / nie dotyczy w fazie pilotażu projektu KSO3C
In ........., the ..... of ..... 20..
Data:
Signature of the applicant:
Podpis Wnioskodawcy:

Projekt KSO3C jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CyberSecIdent, nr:
Project KSO3C is co-financed from the NCBiR national programme „Cybersecurity and e-Identity”, contract ID:
CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018
Wersja: 0.9, rewizja: 6.
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