Certyfikat weryfikacji
Niniejszym zaświadczamy, że firma

DEL24 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Firma potwierdziła zgodność z wymogami standardów PCI DSS w wersji 3.2.1 w dniu 24/07/2020 .
Zweryfikowano na podstawie wypełnionego kwestionariusza bezpieczeństwa (SAQ) dostarczonego przez firmę DEL24
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA dotyczącego wymagań standardów PCI DSS w wersji 3.2.1 którego
ważność wygasa dnia: 24/07/2021 oraz w zgodzie z warunkami wydania wymienionymi poniżej.
W celu zachowania zgodności ze standardami PCI DSS, firma DEL24 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA jest
odpowiedzialna za:
a zachowanie zgodności ze wszystkimi wymogami standardów PCI DSS, ze zwróceniem szczególnej uwagi na standardy,
w sytuacji gdy zmianom ulega forma akceptowania płatności/urządzeń oraz systemów wykorzystywanych w firmie. W
przypadkach, w których konieczny był skan zewnętrzny sieci, zachowanie zgodności z wymogami standardów PCI DSS
wymaga kwartalnego skanu w celu wykluczenia obecności luk w systemach zabezpieczeń dostępnych przez internet.
b Coroczne uwierzytelnienie zgodności ze standardami PCI DSS

ID akceptanta: 2101101274
Typ kwestionariusza bezpieczeństwa ( SAQ ): A

Wersja standardu PCI DSS: 3.2.1

Status weryfikacji: Zweryfikowano

Data weryfikacji: 24/07/2020

Status skanowania: Nie dotyczy

Data ostatniego skanowania: Nie dotyczy

Warunki wydania
1.

Firma Sysnet wydała ten certifikat w celu wykazania, że wyżej wymieniona firma zaświadczyła, że spełnia wymogi standardów sektora kart płatniczych PCI (Payment Card
Industry), jak podano wyżej.

2.

Rada (PCI SSC) przedstawiająca projekt organizacji płatniczych: Visa, MasterCard, American Express, Discover Card i JCB, tworzy i utrwala treść PCI DSS. Firma Sysnet nie
odpowiada za treść i wymogi PCI DSS.

3.

Certifikat nie jest zatwierdzony przez PCI SCC i jest wydany przez Sysnet dla wyżej wymienionej firmy wyłącznie w celu potwierdzenia, że zweryfikowała ona zgodność ze
standardami.

4.

Certifikat nie daje gwarancji bezpieczeństwa, dostepności ani intergralności systemów, oraz danych będących w posiadaniu przez wymieniona wyżej firmę. W związku z tym,
firma Sysnet nie jest odpowiedzialna wobec żadnych podmiotów zewnętrznych w przypadku utraty lub uszkodzenia systemów lub danych wynikających z jakichkolwiek
odnalezionych luk zabezpieczeń, lub naruszenia aktualnie istniejących środków bezpieczeństwa.

5.

Potwierdzenie zweryfikowania zgodności jest wydawane w precyzyjnym momencie czasu. W związku ze zmienną naturą charakteru infrastruktury aplikacji i sieci, potwierdzenie
zweryfikowania zgodności nie obejmuje: przyszłych zagrożeń, luk zabezpieczeń, sytuacji w których doszło do nowych, zaawansowanych technik włamań do systemu
informatycznego firmy, zaniechań ze strony firmy i braku działania zgodnie z wymogami PCI DSS.

6.

Niniejszy raport PCI DSS nie wpływa w żaden sposób na zobowiązania firmy ( COMPANY NAME) wynikające z obowiazujących warunków i postanowień dotyczących akceptanta.

