ABONNENTAVTALE

BUYPASS BRUKERSTEDSSERTIFIKATER

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 3)
1
INNLEDNING
Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema for Brukerstedssertifikater (Del 2) og
Certification Practice Statement for Buypass Class 2 Merchant Certificates (Del 3) Abonnentavtalen for
Buypass Brukerstedssertifikater.
For tekniske spesifikasjoner og detaljer rundt Brukerstedssertifikatets egenskaper henvises det til egne
dokumenter. Se mer informasjon på www.buypass.no.
Vilkårene i dette dokumentet (Del 1) gjelder med mindre det er gjort særskilt unntak i Registreringsskjemaet
(Del 2).
Abonnenten autoriserer selv de personer og/eller den Integrasjonspartner som på vegne av Abonnenten skal
kunne bestille og administrere Brukerstedssertifikater. De roller Abonnenten kan tildele personer og/eller
Integrasjonspartner, kalles i det videre for Sertifikatbestiller og Aktiveringskodemottaker. Buypass forholder
seg til Abonnenten som kontraktspart, og Abonnenten er ansvarlig for handlinger som Abonnentens
Sertifikatbestillere og Aktiveringskodemottakere foretar.
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DEFINISJONER

Begrep

Forkortelse Beskrivelse

Abonnent

Virksomhet som har inngått avtale om anskaffelse og bruk av
Brukerstedssertifikat.

Aktiveringskode

Passord som gir tilgang til den private nøkkelen til
Brukerstedssertifikatet.

Aktiveringskodemottaker

En Integrasjonspartner eller en fysisk person innenfor eller
utenfor Abonnentens Virksomhet som har myndighet til å motta
aktiveringskoden på vegne av Virksomheten.

Brukerstedsavtale

Avtale mellom en Virksomhet og Buypass om at Virksomheten
skal være et Buypass brukersted.

Brukerstedssertifikat

Sertifikat som benyttes for å identifisere en Virksomhet som et
Buypass brukersted.

Buypass brukersted

Virksomhet som benytter Buypass Nett via direkte integrering
eller Integrasjonspartner.

Buypass Nett

Sentral løsning som eies, opereres og driftes av Buypass.
Buypass Nett gir Buypass brukersteder tilgang til nettbaserte
identifiserings- og betalingstjenester.

Certificate Policy

CP

Et sett med regler som sier hvordan Brukerstedssertifikater
utstedes og behandles.

Certification Practice
Statement

CPS

Beskrivelse av hvordan reglene i CP-en blir praktisert. CPS
utgjør Del 3 av Abonnentavtalen.

Integrasjonspartner

Juridisk enhet som har inngått en avtale med Buypass om å
forvalte Abonnenters Sertifikater.

Kontraktsignerer

Fysisk person innenfor eller utenfor Abonnentens Virksomhet
som har myndighet til å signere Abonnentavtalen på vegne av
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Begrep

Forkortelse Beskrivelse
Abonnenten.

Midlertidig sperring

Midlertidig sperring av et Sertifikat innenfor Sertifikatets levetid,
fordi det er usikkert om Sertifikatet lenger er gyldig og ikke lenger
skal brukes.

Registreringsskjema (Del
2 av Abonnentavtalen)

Skjema som inneholder nødvendig informasjon for å bestille og
administrere Brukerstedssertifikater.

Sertifikat

Det samme som Brukerstedssertifikat, se dette.

Sertifikatbestiller

En Integrasjonspartner eller en fysisk person innenfor eller
utenfor Abonnentens virksomhet som har myndighet til å bestille
og administrere Brukerstedssertifikater på vegne av Abonnenten.

Sperring

Sperring av et Sertifikat innenfor Sertifikatets levetid, fordi
Sertifikatet ikke lenger skal brukes.

Virksomhet

Juridisk enhet som har fått tildelt organisasjonsnummer i
Enhetsregisteret.

3
AVTALEPROSESS
Virksomheter som har inngått en Brukerstedsavtale med Buypass, kan anskaffe Brukerstedssertifikater
(heretter: Sertifikat). Et Buypass brukersted identifiseres ved et Sertifikat, og det må inngås en
Abonnentavtale per brukersted.
En abonnentavtale inngås ved å fylle ut, signere og sende Buypass Registreringsskjema (Del 2).
Registreringsskjema skal signeres av Kontraktsignerer. I de tilfeller hvor Kontraktsignerer på
Registreringsskjemaet og Brukerstedsavtalen er den samme, er det ikke behov for å bekrefte
Kontraktsignerers myndighet. I de tilfeller hvor Kontraktsignerer på Registreringsskjema og
Brukerstedsavtalen ikke er den samme, vil Buypass ved mottak kontakte Virksomheten for å få bekreftet
Kontaktsignerers myndighet.
Buypass kontrollerer innholdet i Registreringsskjemaet som beskrevet i Del 3 av Abonnentavtalen.
Abonnenten skal informere Sertifikatbestiller og Aktiveringskodemottaker om de plikter som påhviler
Abonnenten i henhold til Abonnentavtalen.
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4.1

ABONNENTENS ANSVAR OG RETTIGHETER
Innledning

Sertifikatet er uløselig knyttet til Virksomheten som et Buypass brukersted. Abonnenten er selv ansvarlig for
at Sertifikatet ikke misbrukes.
4.2

Registrering av Abonnenten

Abonnenten skal oppgi korrekt og utfyllende informasjon i Registreringsskjemaet. Dette gjelder også når
Buypass innhenter informasjon eller dokumentasjon i forbindelse med kontroll av Registreringsskjemaet.
Abonnenten skal informere Buypass omgående hvis oppgitt informasjon ikke lenger er utfyllende eller
korrekt.
4.3

Installasjon og bruk av Brukerstedssertifikat

Abonnenten skal kontrollere at innholdet i Sertifikatet er korrekt før det installeres og tas i bruk. Ved
installasjon anses innholdet i Sertifikatet som kontrollert og godkjent. Abonnenten må melde fra til Buypass
om feil innhold i Brukerstedssertifikatet innen 14 dager etter utstedelsestidspunktet. Hvis ikke anses
innholdet i Sertifikatet som akseptert.
Sertifikat kan kun installeres på utstyr hvor Abonnenten har rettigheter til å installere programvare og gjøre
de nødvendige endringer. Sertifikatet skal ikke installeres på utstyr som er utenfor Abonnentens kontroll.

Copyright © Buypass AS 2010

Side 2 av 4

Versjonsnr.: 1.0

Sertifikatet kan kun installeres ved bruk av aktiveringskoden. Buypass sender denne koden til
Aktiveringskodemottaker.
Abonnenten har ansvar for at Sertifikatet installeres og beskyttes slik at kun Abonnentens autoriserte
brukere kan benytte Sertifikatet. Abonnenten skal iverksette de nødvendige tiltak for å forhindre uautorisert
bruk av Sertifikatet.
4.4

Fornyelse av Sertifikat

Sertifikatet fornyes automatisk inntil Brukerstedsavtalen eller Abonnentavtalen sies opp, med mindre
Sertifikatet er sperret av andre grunner enn utløp av gyldighetsperiode.
Abonnenten skal motta varsel minimum 8 uker før Sertifikatet utløper. Nytt Sertifikat sendes til
Sertifikatbestiller og Aktiveringskode sendes til Aktiveringskodemottaker i henhold til gjeldende
Registreringsskjema.
Abonnenten skal informere Buypass hvis informasjon i Registreringsskjema (Del 2) er endret, ved å sende et
nytt Registreringsskjema. Registreringsskjema skal signeres av Kontraktsignerer.
Abonnenten har selv ansvar for at nytt Sertifikat er installert før det gamle utløper.
4.5

Sperring av Sertifikat

Dersom Abonnenten vet, har grunn til å tro, eller burde ha forstått at uvedkommende har skaffet seg
kjennskap til den private nøkkelen, skal Abonnenten straks be om at Sertifikatet skal sperres. Sertifikatet skal
også sperres ved tap, misbruk eller mistanke om misbruk. Unnlatelse av dette anses som grov uaktsomhet.
Sperring gjøres ved bruk av Buypass sperretjeneste, se www.buypass.no.
Sperring av Sertifikat i henhold til dette punkt kan foretas av Kontraktsignerer, Sertifikatbestiller eller
Aktiveringskodemottaker. Abonnenten varsles når Sertifikatet sperres, permanent eller midlertidig.
Dersom et Sertifikat blir midlertidig sperret, kan Abonnenten kontakte Buypass for å gjenåpne eller sperre
Sertifikatet. Midlertidig sperrede Sertifikater blir sperret permanent etter 30 dager.
Abonnenten forplikter seg til å stoppe bruken av Sertifikatet umiddelbart når:
• informasjon i Sertifikatet ikke lenger er korrekt eller gjeldende
• det er mistanke om misbruk, konstatert misbruk eller kompromittering av den private nøkkelen
• Sertifikatet har blitt sperret eller midlertidig sperret
• Sertifikatets utløpsdato er passert
Sperring eller tap av Sertifikatet medfører at Abonnenten må bestille nytt Sertifikat.
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5.6

BUYPASS’ ANSVAR OG RETTIGHETER
Validering av Registreringsskjema

Buypass skal kontrollere at innholdet i Registreringsskjema (Del 2) er komplett og korrekt før Sertifikatet
produseres og sendes Abonnenten. Buypass garanterer at innholdet i Sertifikatet er korrekt ved
utstedelsestidspunktet.
5.7

Lagring og behandling av Abonnentopplysninger

Abonnenten gir Buypass samtykke til å lagre og behandle de opplysninger som Abonnenten oppgir. Disse
opplysningene vil ikke bli benyttet til annet enn nødvendig kommunikasjon med Abonnenten eller produksjon
av tjenester under denne Abonnentavtalen, uten Abonnentens skriftlige samtykke.
5.8

Fornyelse av Sertifikat

Buypass skal varsle Abonnenten minimum 8 uker før Sertifikatet utløper. Buypass sender nytt Sertifikat til
Sertifikatbestiller 4 uker før Sertifikatet utløper basert på gjeldende Registreringsskjema. Aktiveringskoden
sendes til Aktiveringskodemottaker.
5.9

Sperring av Sertifikat

Buypass har rett til å sperre eller midlertidige sperre Sertifikatet hvis det er det er skjellig grunn til å anta at:
• uvedkommende har skaffet seg kjennskap til den private nøkkelen
• det er mistanke om misbruk, konstatert misbruk eller kompromittering av den private nøkkelen
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• Sertifikatet er tapt
• informasjon i Sertifikatet ikke lenger er korrekt eller gjeldende
Ved manglende betaling har Buypass også rett til å sperre eller midlertidig sperre Sertifikatet. Buypass må
kunne dokumentere årsaken til at Sertifikatet ble sperret.
Abonnenten varsles når Sertifikatet sperres eller midlertidig sperres. Dersom et Sertifikat blir midlertidig
sperret, kan Buypass gjenåpne Sertifikatet hvis det ble sperret på feil grunnlag. Dersom et midlertidig sperret
Sertifikat ikke blir begjært gjenåpnet innen 30 dager fra sperringstidspunktet, blir det sperret permanent.
5.10

Buypass’ erstatningsansvar

Buypass’ erstatningsansvar fremkommer av den til enhver tid gjeldende Certification Practice Statement for
Buypass Class 2 Merchant Certificates (CPS) (Abonnentavtalen Del 3).
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ENDRINGER I ABONNENTAVTALEN
Dersom Abonnenten har behov for å endre abonnentspesifikke opplysninger, skal Abonnenten sende nytt
Registreringsskjema (Del 2) til Buypass. Registreringsskjema skal signeres av Kontraktsignerer.
Dersom Abonnenten ønsker å opprette nye personer og/eller Integrasjonspartnere i rollene som
Sertifikatbestiller og/eller Aktiveringskodemottaker, skal Abonnenten sende nytt Registreringsskjema (Del 2)
til Buypass. Registreringsskjema skal signeres av Kontraktsignerer.
Abonnenten forplikter seg til å melde fra til Buypass når personer og/eller Integrasjonspartnere ikke lenger
skal inneha tildelte roller som Sertifikatbestiller og/eller Aktiveringskodemottaker. Dette skal skje ved at
Abonnenten sender nytt Registreringsskjema (Del 2) til Buypass hvor nye personer og/eller
integrasjonspartnere opprettes i aktuelle roller. Registreringsskjema skal signeres av Kontraktsignerer.
7
VARIGHET AV ABONNENTAVTALEN
Abonnentavtalen varer inntil den sies opp. Oppsigelse av Brukerstedsavtalen innebærer samtidig oppsigelse
av Abonnentavtalen.
Dersom Abonnenten misligholder sine forpliktelser etter Abonnentavtalen, og ikke retter opp misligholdet
innen rimelig frist satt av Buypass, kan Buypass heve Abonnentavtalen ved fristens utløp.
Buypass kan endre innholdet i Abonnentavtalens Del 3 (Certification Practice Statement) ved å publisere en
oppdatert CPS på sin hjemmeside (www.buypass.no). Endringer som ikke påvirker Abonnenten trer i kraft
ved publisering. Endringer som påvirker et begrenset antall Abonnenter trer i kraft 30 dager etter
publiseringstidspunktet. Andre endringer trer i kraft 90 dager etter publiseringstidspunktet.
8
VERNETING OG LOVVALG
Dersom det oppstår en uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen, skal partene først
forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandling eller mekling, kan hver av partene forlange at tvisten bringes
inn for Oslo Tingrett som verneting.
Forholdet mellom Abonnenten og Buypass reguleres av norsk rett.
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KONTAKTDETALJER BUYPASS
Buypass AS
Postboks 4364 Nydalen
Nydalsveien 30
N-0402 Oslo
se www.buypass.no

Buypass sperretjeneste:
se www.buypass.no
Kundeservice:
se www.buypass.no
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