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Sähköisen allekirjoituksen käyttö sopimusta allekirjoitettaessa RSIGN-palvelua käyttäen

Hyvä Jungheinrichin kumppani,
Jungheinrich haluaa tulevaisuudessa yksinkertaistaa sopimuksen allekirjoittamisprosessia molempien
osapuolten osalta sekä vaadittavan ajan että kustannusten pienentämiseksi, jotka aiheutuvat käsin kirjoitetun
allekirjoituksen tarpeesta kaikissa sopimuksissa.
Tästä syystä ilmoitamme teille, että uusien sopimusten allekirjoittaminen sekä kaikki muutokset tai lisäykset
nykyisiin sopimuksiin tulisi tulevaisuudessa hoitaa sähköisellä allekirjoituksella. Allekirjoittaminen tapahtuu
käyttäen alustaa "RSIGN-ohjelmisto, jonka on kehittänyt sveitsiläinen yritys Frama communications, A.G.;
Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, Sveitsi, tunnistenumerolla CHE-336.741.093 MWST".
RSIGN on ohjelmistoratkaisu asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen ja allekirjoitusprosessin
dokumentointiin. Ohjelmistoa käytettäessä asiakirja lähetetään ja allekirjoitetaan sähköisesti, jolloin kaikki
kyseiseen asiakirjaan liittyvät vaiheet tai tapahtumat ovat jäljitettävissä, mikä varmistaa, ettei sitä voida muuttaa.
Sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
1) Kun sopimusasiakirjojen sisällöstä on sovittu lopullisesti, ne asetetaan ilmoitettujen allekirjoittajien
saataville RSIGN:n kautta allekirjoittamista varten. Lisäksi osapuolet saavat sähköpostitse sähköiseen
allekirjoituspalveluun sovellettavat tietosuojamääräykset.
2) Voit avata asiakirjat sähköpostissa olevan linkin kautta, minkä jälkeen sinun on noudatettava annettuja
ohjeita niiden allekirjoittamiseksi.
3) Kun olet allekirjoittanut asiakirjat, allekirjoitetut asiakirjat toimitetaan Jungheinrichin saataville RSIGN:n
kautta, ja myös Jungheinrich allekirjoittaa asiakirjat RSIGN:n kautta.
4) Heti kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan, lopullinen allekirjoitettu asiakirja lähetetään
automaattisesti kaikille osapuolille kaikilla allekirjoituksilla varustettuna.
Edellytys: Vähintään yksi (tai kaikki) allekirjoittajat on nimettävä etukäteen Jungheinrichille ilmoittamalla heidän
nimensä ja sähköpostiosoitteensa. RSign-palvelun sisäinen edelleen lähettämisen mahdollisuus on kuitenkin
olemassa myös, vaikka ei olisi tarkalleen tiedossa, kuka toinen allekirjoittaja on käytettävissä tai kenen pitäisi
olla toinen allekirjoittaja.
Huomautus: ”Local law/regulation for electronic signature” -säännösten mukaisesti tämän sähköisen
allekirjoittamisen järjestelmän pätevyys on sama kuin tunnustetun sähköisen allekirjoituksen, joka vastaa
käsinkirjoitettua allekirjoitusta. Näin kaikki yllä mainittua järjestelmää käyttäen allekirjoitetut asiakirjat ovat
täysimääräisesti päteviä ja tehokkaita.
Kuvatun sähköisen allekirjoituksen käyttö ei kuitenkaan ole ehdottoman välttämätöntä. Jos et halua käyttää
digitaalista allekirjoitusta, ilmoita asiasta yhteyshenkilöllesi Jungheinrichilla välittömästi sähköpostitse.
Jungheinrich-yhteyshenkilösi ovat mielellään käytettävissäsi ja vastaavat kaikkiin kysymyksiisi.
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