
NemID ط شرای رای  کداری ب ان ن ب الی ضای عمومی و آن ی ام تال ی ج  دی

 مقدمه ۱

NemID  برای بانک اینترنتی خود و وب سایت از آن یک راه حل مطمئن است که میتوانید

 دیجیتالی برای امضاء NemIDاز همچنین میتوانید . استفاده کنیدهای دولتی و خصوصی 

 .نماییداستفاده  نیز

NemID یک شناسه کاربر، یک رمز ورودی و یک کارت کلیدی که لیست رمزهای  از

که باید آن را همراه با شناسه کاربر و  است، تشکیل شده یکبار مصرف )معروف به کلید(

 رمز ورودی خود وارد کنید.

ریافت را د خود تان کلیدهای )پاسخ صوتی تعاملی( از طریق تلفن  IVRدر سرویس  

 میکنید.

 که  تهیه کنیدبرای کلیدها  همچنین این امکان هست تا  یک نمایشگر الکترونیکیبرای شما 

البته همچنان میتوانید کارت کلیدی خود را  .نشان بدهد شما را به یشماره های کلیدمیتواند 

  نگه دارید و در بعضی موارد از آن استفاده کنید.

اپلیکیشن " این راهنما دنباله را )در NemIDاپلیکیشن کلیدی  همچنین این امکان هست تا

نامیده میشود( در یک دستگاه همراه )برای مثال یک تلفن هوشیار یا تبلت( نصب کنید  "کلیدی

. البته باید کارت کلیدی خود را برای مواردی نگه دارید که نماییدو بعنوان کلید از آن استفاده 

 ندارید. دسترسی به اپلیکیشن یا دستگاه همراه خود

بکار ببرید باید برای  همگانیبرای امضاء دیجیتالی را  NemIDاگر می خواهید 

NemID مجوز یک پروانه OCES .داشته باشید OCES  دولتی  مجوزهایمخفف پروانه

 برای سرویس الکترونیکی میباشد.

فقط برای بانک اینترنتی خود  NemIDذکر شده است. اگر از  NemIDدر زیر مقررات 

شامل شما میشود.  بعالوه مقررات استفاده از  ۳و  ۲نید، مقررات بخش استفاده می ک

NemID .در قرارداد شما با  در بانک اینترنتی شما در قراردادتان با بانک تعیین شده است

که مقررات در خصوص بدهی ها و مسئولیت پرداخت تا چه میزانی   بانک مشخص شده

 بکار برده میشود.

استفاده کنید،  نیز همگانی برای امضاء دیجیتالی دولتی NemIDمیخواهید از اگر شما 

در وب می توانید را هم  NemIDمقررات  این شامل شما میشود. ۴و  ۳، ۲مقررات بخش 

 .کنیدپیدا  www.nemdid.nuسایت 

با شماره کسب  Nets DanID A/Sشرکت سهامی  Nets DanIDمنظور از 

 است. ۳۰۸۰۸۴۶۰

برای مثال  .بکار میرود NemID استفاده از دستگاهی است که برایمنظور از دستگاه، آن 

 کامپیوتر، تلفن همراه یا تبلت.

 

 اقدامات الزامی ۲

بصورت دیجیتالی امضاء  مثالا ، کارهایی را انجام میدهیدرا بکار میبرید و  NemIDوقتی 

موظف می کنید که اگر زیر کاغذ را  به همان شکل خود را میدهید، در قبال دریافت کننده

 امضاء می کردید.

 

 NemIDاستفاده از  مربوط به مقررات ۳

 NemIDنصب  ۳-۱ 

 اطالعات کامل و صحیح بدهید. را باز می کنید، وظیفه دارید NemIDوقتی 

 

نگهداری از شناسه کاربر، رمز ورودی و کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/ اپلیکیشن  ۳-۲
 کلیدی

 توجه داشته باشید که:باید 

  شناسه کاربر، رمز ورودی، کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/شماره رمز اپلیکیشن باید

تا دیگران نتوانند از آن  نماییدامن و مطمئن نگهداری  یک طریقه ب کلیدی خود را

 .استفاده کنند

  یا کارت نباید رمز ورودی، کلیدها یا شماره رمز اپلیکیشن کلیدی را به دیگران بگویید

 .کلیدی/نمایشگر کلیدی خود را به دیگران بدهید

 ،وارد یک دستگاه  ی خود راکلید شماره های نباید کارت کلیدی خود را اسکن کنید

را دیجیتالی کنید یا از آنها کپی ی کلید شماره های دیگری ه طریقجداگانه کرده یا ب

 .بردارید

 را در جایی بنویسید نباید رمز ورودی/شماره رمز اپلیکیشن کلیدی خود. 

  که  یهمراه تلفن کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی یا در همراه با رمز ورودی رانباید

و یا رمز ورودی خود را روی  نگهداری کنید ،اپلیکیشن کلیدی در آن نصب شده

 .کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی بنویسید

 فقط باید اپلیکیشن کلیدی را در تلفن همراه خود نصب کنید. 

 

 امنیت در استفاده ۳-۳

 :که مطمئن باشیدباید 

  بر، رمز ورودی و کارت کلیدی/نمایشگر راز شناسه کافقط شما و بر طبق مقررات

 کنیدمیاستفاده  کلیدی/اپلیکیشن کلیدی تان

  رمز ورودی یا شماره رمز شما را  این امکان وجود نداشته باشد کهبرای دیگران

 بینندب وارد می کنید،هنگامی که آن را 

  ازNemID ده کنید که سیستم عامل، مرورگر اینترنتی و بقیه ادر دستگاهی استف

 .دنمیشو رسانی به روزامنیتی  به روزرساننده های آخرینبا برنامه های آن مداوم 

 

خود را که اپلیکیشن  باید مداوم کنترل کنید که کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/تلفن همراهشما 

سوء استفاده نشده است. برای مثال  NemIDکلیدی در آن نصب شده، گم نکرده اید و از 

ه وروددر  www.nemid.nuمیتوانید در وب سایت  تم ب س ی در قسمت راه حل  س

ارائه  آن نزدفقط  NemIDمیشود که از در اینجا مداوم کنترل  .خودیاوری ثبت نام کنید

 دهندگان خدماتی که خود شما از آنها دیدن کرده اید، استفاده شده است.

 

 رمز ورودی موقت ۳-۴

قت ویک رمز ورودی م ورود به آنمیکنید، برای  برقرار را NemIDاولین باری که 

باشید، به فصل مسدود کرده دریافت خواهید کرد. همچنین در صورتیکه رمز ورودی خود را 

 مراجعه کنید.مسدود کردن  در مورد ۵-۳

د یک رمز ورودی موقت تقاضا کنید، ویا بانک خ Nets DanID باید بالفاصله از شما  

برای  .اگر فکر میکنید کسان دیگری رمز ورودی موقت را میدانند یا میتوانند از آن آگاه باشند

 .باز شده باشدمثال در صورتیکه نامه رمز 

 

 مسدود کردن  ۳-۵

 است که آنرا فوری مسدود کنید.وظیفه شم ۳-۵-۱

 ببندید.باید بالفاصله این ابزار را شما 

  کارت کلیدی شما را میدانند یا  شماره هایکارت کلیدی، اگر فکر میکنید دیگران

میتوانند از آنها اطالع داشته باشند، برای مثال اگر نامه همراه با کارت کلیدی هنگام 

 باشد.دریافت باز شده 

  باشد.نمایشگر کلیدی، اگر نامه نمایشگر کلیدی هنگام دریافت باز شده 

  اگر کارت کلیدی/نمایشگر باشیدکارت کلیدی/نمایشگر کلیدی، اگر آن را گم کرده  .

 شود باید آن را از بین برد.ب، پیدا بود گم شدهکه کلیدی 

 ،یا مشکوک  اپلیکیشن کلیدی، اگر تلفن همراهی که در آن نصب شده، گم کرده اید

شما را در  NemIDکه دیگران به اپلیکیشن کلیدی دسترسی دارند یا دیگران  هستید

 .یک اپلیکیشن کلیدی نصب کرده اند

  رمز ورودی، اگر فکر میکنید دیگران آن را میدانند یا میتوانند از آن اطالع داشته

از طریق  بالفاصله آنرا تا باشدآنکه برایتان این امکان  باشند، مگر

www.nemid.nu  .عوض کنید 

 

 مسدود کردن مراجعه بمنظور ۳-۵-۲

، باید می بندیدوقتی رمز ورودی و یا کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/اپلیکیشن کلیدی خود را 

نام و احتماالا آدرس، شماره شخصی یا شناسه کاربر یا شماره کارت کلیدی/اپلیکیشن کلیدی یا 

 نمایشگر کلیدی خود را اعالم کنید.

اپلیکیشن  و یا ارت کلیدی/نمایشگر کلیدیکیا  باید اعالم کنید که رمز ورودی  عالوه بر آن

 نامه تأیید یک Nets DanID، بستیدشود.  وقتی رمز ورودی را ب مسدود باید کلیدی

 برای شما میفرستد.  مسدود شدن همراه با زمان و دلیل

میتوانید رمز ورودی یا کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/ اپلیکیشن کلیدی خود را بدین طریق شما 

 :ببندید

  به وب سایتwww.nemid.nu ( مراجعه کنید، با شماره تلفن ی)شبانه روز

 .)شبانه روزی( تماس بگیرید ۷۲۲۴۷۰۱۰



NemID ط شرای رای  کداری ب ان ن ب الی ضای عمومی و آن ی ام تال ی ج  دی

  به بانک خود یا دفتر خدمات شهروندان مراجعه کنید )اگرNemID  شما همراه با

 است(. همگانیامضاء دیجیتالی 

در قسمت راه حل  Hændelseslogدر  www.nemid.nu در وب سایت

رمز ورودی یا کارت کلیدی/نمایشگر شدن  مسدودخودیاوری میتوانید مداوم زمان و دلیل 

 کلیدی/ اپلیکیشن کلیدی خود را کنترل کنید.

 

 Nets DanIDتوسط  مسدود کردنامکان  ۳-۵-۳

Nets DanID  می بندداین ابزار را: 

  رمز ورودی شما، اگرNets DanID  مشکوک یا مطمئن شود که دیگران رمز

 .ورودی شما را میدانند

  تایپ شده باشد.رمز ورودی شما، اگر رمز ورودی چندین بار اشتباه 

  کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/ اپلیکیشن کلیدی شما، اگرNets DanID  مشکوک یا

شود که دیگران کلیدهای کلیدی/نمایشگر کلیدی/ اپلیکیشن کلیدی شما را بمطمئن 

 .میدانند

  اپلیکیشن کلیدی شما، اگرNets DanID  تلفن  آن شود که ازبمشکوک یا مطمئن

 .است پیش آمده مهمیامنیتی  مشکالتهمراهی که بکار میبرید، سوء استفاده شده یا 

 NemID اگر ،Nets DanID  شود که شما مقررات بمطلعNemID  را

 .رعایت نکرده اید

 NemIDتهیه ، اگر برای NemID اطالعات نادرست داده باشید. 

 NemID اگر به ،Nets DanID .اطالع داده شود که فوت کرده اید 

 

 مسدود شدن بعد از NemIDاستفاده از  ۳-۵-۴

شده است.   بستهیا رمز ورودی  NemID که استفاده کنید وقتی NemIDنمیتوانید از شما  

شده باشد، بعضی بانک ها  مسدود اگر فقط کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی/ اپلیکیشن کلیدی شما

د بطور محدود به بانک اینترنتی خود دسترسی داشته باشید، برای مثال نبه شما اجازه میده

 برای کنترل کردن اطالعات بانکی خود.

 

 NemIDاستفاده از  پایان ۳-۶

گر ا. مسدود کنیدرا  NemIDبه منظور استفاده از  را ورود خوددر هر زمان میتوانید شما 

مراجعه  در مورد مسدود کردن ۲-۵-۳ بخش، به بکار ببرید را NemID دیگر نمیخواهید

را بکار میبرند، استفاده  NemID. توجه داشته باشید که دیگر نمیتوانید از خدماتی که کنید

 نمایید.

 

 رسیدگی به اطالعات شخصی ۳-۷

از جانب بانک  Nets DanIDرا از طریق بانک خود باز کرده اید،  NemIDاگر 

اطالعات شخصی شما یعنی نام،  Nets DanID. را بکار میبرد اطالعات شخصی شما

تا بتواند شما را شناسایی کند و احتماال از ایمیل  را بکار میبردآدرس و شماره شخصی 

 شدن آن.مسدود منظور تأیید کردن به  استفاده میکند تا برایتان پیام بفرستد، برای مثال

 Nets DanIDبت شده باشد، ث Nets DanIDدر صورتیکه شماره تلفن همراه شما در 

در مورد  کپیام بفرستد، برای نمونه کبرایتان پیام NemIDمیتواند در خصوص 

 رمزهای ورودی موقت.

 ،استفاده کننده ()تلفن، کامپیوتر.... میتوان در دستگاه استفاده میشود NemID وقتی که از

میتواند این فایل ها  شخص استفاده کننده در صورت تمایلذخیره کرد.  را دیوفایل های ور

 های استفاده شما از زمان Nets DanIDبعنوان بخشی از اقدامات امنیتی را حذف کند. 

Nem ID آدرس ،IP در مورد دستگاهی که از طریق آن از  را شما و اطالعات دیگر

Nem ID ثبت میکند. ،استفاده می کنید 

 بخوانید: ردرباره فایل های ورودی و مسائل امنیتی را از طریق زی ریمطالب بیشت

http://www.nemid.nu/dk-

da/omnemid/sikkerheden_bag_nemid/ 

 یاوری در وب سایت راه حل خود انتخاب کنید تا در بخشدر صورتیکه 

www.nemid.nu  ثبت شود که در کجا ازNemID  ،استفاده کرده ایدNets 

DanID  خدماتکدام از همچنین ثبت میکند که شما  NemID در شما . استفاده کرده اید

دیگر ثبت  Nets DanIDپس از آن   .پس بگیرید چنین ثبتی راانتخاب  میتوانید هر زمان

 را بکار برده اید.  NemIDنمیکند که شما در کجا 

Nets DanID  نگه میدارد و پس از  آیندهاین اطالعات را در طول سال جاری و پنج سال

 آن آنها را حذف میکند.

 

 NemIDمربوط به  شرایط ۳-۸

در بانک اینترنتی پیش می  Nem ID استفاده شما از ناشی ازکه  را تقاضا و یا ادعاهایی

 ارجاع شوند. تقاضا و یا ادعاهای به بانک باید ی که با بانک داریدبر اساس قرار داد آیند

به  پیش می آید،در وب سایت های دیگر   Nem IDاز دیگر که در رابطه با استفاده

Nets DanID  خدمات ارجاع می شود. دهندهو یا ارائه 

 

 تلفن های گویادر صورت استفاده از  ۳-۹

 شماره های کلیدیا بینایی ضعیف میباشد. اگر بگویا ترجیحاا برای نابینایان یا افراد  های تلفن

را از  شماره های کلیدیبرای تلفنی که همچنین را از طریق تلفن گویا دریافت میکنید، باید 

اینجا برای کارت کلیدی/نمایشگر کلیدی را که در مقررات امنیتی طریق آن دریافت مینمایید، 

 تعیین شده، رعایت کنید.

 معنی است که این بدان

  جدا از آن دستگاه/تلفنی  ،شماره های کلیدی که تلفن دریافت کننده  مطمئن باشیدباید

 وارد می کنید.را در آن شماره کلیدی که بعداا  است

  یا متوجه شوید که از خط تلفن اگر تلفن دریافت کننده شماره های کلیدی را گم کنید

 .مسدود کنیدباید بالفاصله رمز ورودی خود را  ،وء استفاده میشودشما س

 

 NemIDتغییر مقررات استفاده از  ۳-۱۰

Nets DanID  قبلی مقررات را تغییر بدهد، زمانیکه این ناشی از  اطالعحق دارد بدون

در  همگانیباشد. این تغییرات پس از اعالن  NemIDتغییری در رابطه با شرایط امنیتی 

پیش از به  سه ماه دستکم معتبر است.  تغییرات دیگر www.nemid.nu وب سایت

 اطالع داده میشوند.  www.nemid.nu از طریق وب سایت قوت قانونی رسیدن آنها

 

 همگانیمقررات ویژه در خصوص امضاء دیجیتالی  ۴

  در صورتیکه بخواهید ازNemID  استفاده کنید همگانیبرای امضاء دیجیتالی، 

 هم شامل میشود.  ۴بخش  تمقررا ۳و  ۲عالوه بر مقررات بخش 

  اگر بخواهید این کار را بکنید میتوانید تقاضا بدهید تاNemID  های مختلف بگیرید

و در نتیجه کارت های کلیدی/نمایشگرهای کلیدی و شناسه کاربر مختلف بمنظور 

 .داشته باشید خود همگانیامضاء دیجیتالی  برای بانک اینترنتی و در استفاده به ترتیب

 اطالعات شخصی استفاده از ۴-۱

 صادر میشود، رضایت میدهید تا NemIDوابسته به  OCESوقتی برای شما یک پروانه 

 Nets DanID نام و آدرس شما را دریافت کند ،از طریق ثبت احوال. 

 Nets DanID  به سرویسPID  ی اطالع بدهد کهدیجیتالامور اداره کل  دردولتی 

 PIDاز سرویس . هم مرتبط استه بو شماره شخصی شما  همگانیامضاء دیجیتالی 

بتوانند به جستجو بپردازند تا شما را   همگانیات برای اینکه ارائه کنندگان خدم

یک وب سایت خدمات خصوصی فقط در صورتی شناسایی کنند، استفاده میشود. 

شما دسترسی داشته باشد که خود شما به هنگام ورود به  شخصیمیتواند به شماره 

 به این کار رضایت داده باشید. ،سایت مورد نظر

 Nets DanID  خدمات  همگانیبا بخشPID  و شماره احتمالی  بگیردتماس

PID .را از یک امضای دیجیتالی قبلی دریافت کند 

 NemIDرا باز کرده اید و میخواهید از  NemIDوقتی در رابطه با بانک اینترنتی خود 

اطالعات  ،استفاده کنید، همزمان رضایت میدهید که بانک همگانیبرای امضاء دیجیتالی هم 

 Netsبه  و احتماالا ایمیل و شماره تلفن همراه( شخصی)نام، آدرس، شماره  را شخصی شما

DanID  بدهد، تاNets DanID  بتواند از این اطالعات بمنظور صدور مجوز و

 شما استفاده نماید. همگانیسازماندهی امضاء دیجیتالی 

یخواهید از م همچنین گرفته اید و NemIDدر رابطه با صدور امضاء دیجیتالی دولتی  یوقت

NemID بانک از طرف برای بانک اینترنتی خود استفاده کنید، پس از درخواست، 

را به بانک  NemIDاطالعات مربوط به  Nets DanIDرضایت میدهید که  همزمان

 برای بانک اینترنتی خود استفاده کنید. NemIDتان بدهد تا بتوانید از 

 NemIDدر صورتیکه دیگر نمیخواهید اطالعات شخصی شما و یا اطالعات مربوط به 

ا ی Nets DanID، میتوانید یا با مراجعه به بکار برده شودچنانچه در باال به آن اشاره شد، 

و یا با مراجعه به  مسدود کنیدخود را  همگانیامضاء دیجیتالی  ،مرکز خدمات شهروندان

، فقط ببندیدخود را  همگانیاینترنتی را ببندید. اگر امضاء دیجیتالی  بانک خود ورود به بانک

در بانک اینترنتی استفاده کنید و در صورتیکه ورود به بانک اینترنتی  NemIDمیتوانید از 

 بکار ببرید. همگانیرا برای امضاء دیجیتالی   NemIDفقط میتوانید  ،بسته شود



NemID ط شرای رای  کداری ب ان ن ب الی ضای عمومی و آن ی ام تال ی ج  دی

 

با پروانه  همگانیوظایف و مسئولیت های شما بعنوان مالک امضاء دیجیتالی  ۴-۲

OCES 

 صحیح و درست است. OCESباید مطمئن باشید که نام و احتماالا ایمیل در پروانه 

را  تانبرای مثال نام  –پیش آید  OCESاگر تغییراتی در مشخصات ذکر شده در پروانه 

 ۳۰خود را تجدید کنید. اگر در ظرف  OCESپروانه  روز ۳۰باید در ظرف  –عوض کنید 

اطالع داشته باشد که این مشخصات  Nets DanIDتجدید نشود و   OCESروز پروانه 

 .مسدود خواهد کردشما را  OCESپروانه  Nets DanIDصحیح نیستند، 

  خود بمنظور صدور پروانه برای دیگران استفاده نمایید. OCESشما اجازه ندارید از پروانه 

 

 OCESپروانه   مسدود کردن ۴-۳

Nets DanID  پروانهOCES  در صورتیکهمسدود می کندشما را ، 

  شما ازNets DanID  کنید.تقاضا 

 Nets DanID  که شما مقررات شود بمطلعNemID .را رعایت نکرده اید 

 نامه تأییدیک برای شما  Nets DanID، می بندیدرا  OCESزمانیکه خودتان پروانه 

یا از طریق یک ایمیل امضاء شده یا در اطالع این  .انجام شده است شدن مسدودمیفرستد که 

آدرس ثبت احوال شما را داشته باشد از طریق نامه صورت  Nets DanIDصورتیکه 

به آدرسی که نامه تأیید آدرس ثبت احوال شما را نداشته باشد،  Nets DanIDگر ا میگیرد.

بدون تقاضای شما  Nets DanIDشود. اگر  داده اید، فرستاده می Nets DanIDبه 

از طریق یک ایمیل امضاء شده و در صورتیکه  Nets DanID، ببنددرا  OCESپروانه 

 میسر باشد از طریق نامه به شما علت آن را اطالع میدهد.

 

 شما OCESتجدید پروانه  ۴-۴

تا  OCESدت اعتبار پروانه ذکر شده است. یک پروانه مشما طول  OCESدر پروانه 

 OCES،Netsپایان اعتبار پروانه از  شچهار سال اعتبار دارد. حداکثر چهار هفته پی

DanID  به  ،از طریق یک ایمیل و یا در صورت دسترسی به آدرس تان در ثبت احوال

 قدیمی میتوانید با استفاده از پروانهخود شما  ،پایان اعتبار قبل ازتا شما اطالع میدهد. 

OCES  آن را تجدید کنید. اگر مدت اعتبار پروانهOCES  شودب بستهیا  برسدشما به پایان ،

 .بدهیدباید یک پروانه جدید سفارش 

 

 با امضاء دیجیتالی دریافت میکنید اطالعاتی  شما وظایف و مسئولیت ها هنگامیکه ۴-۵

با امضاء دیجیتالی دریافت کنید، برای مثال چون ایمیل ها یا مدارکی با امضاء اطالعاتی اگر 

خود کنترل کنید که  OCESپروانه  خروج از دیجیتالی رد و بدل میکنید، باید تا پیش از

 :فرستنده OCESپروانه 

  ر پروانه ر دویعنی مدت اعتبار مذک –اعتبار داردOCES به پایان نرسیده. 

 یعنی در وب سایت  –نشده است  مسدودNets DanID شده ها مسدودلیست  در 

 .نیست

  با محدودیتهای احتمالی ذکر شده در مجوز  مطابقاز آنOCES  ،.استفاده میشود 

 

 Netمسئولیت  ۴-۶

s DanID  در قبال شما که مالک پروانهOCES هستید 

مطابق با قوانین  ،در صورت سوء استفاده برای جبران خسارت Nets DanIDمسئولیت 

را رعایت نکرده باشید،  NemIDدانمارک میباشد. اگر شما مقررات حقوقی معمول در 

 خسارت وارده را بعهده ندارد. یتمسئول Nets DanIDطبیعتاا 

 Nets DanIDاز  ست،شما OCES مربوط به  که را باید ادعای احتمالی خسارت خود

 مطالبه کنید.

. اختالفات احتمالی میباشددانمارک  حقوقی قوانین جموعه ای اززیر م  NemIDمقررات 

برای رسیدگی از طریق مذاکره حل کرد، میتوان  که نتوانرا  Nets DanIDبین شما و 

 تسلیم نمود.  گکپنها شهریبه دادگاه 

 

با امضاء دیجیتالی  اطالعاتیدر قبال شما زمانیکه  Nets DanIDمسئولیت  ۴-۷
 دریافت میکنید

Nets DanID معقول و منطقی  که عهده دارد وقتیه مسئولیت خسارت وارده به شما را ب

 Netsاگر خسارت به دلیل اشتباه از جانب ، خارج شده ایدیک فرستنده  OCESپروانه از 

DanID  پروانه باشد. اگر  مسدود کردندر رابطه با ثبت، صدور وNets DanID 

، مسئولیت خسارت به عهده عمل انجام شده عمدی یا سهوی نبوده است بتواند ثابت کند که

Nets DanID .نخواهد بود 

 

 اطالعات بیشتر -۵

نیاز دارید،  همگانیو امضاء دیجیتالی  NemIDدر صورتیکه به اطالعات بیشتری درباره 

مراجعه نمایید.  در  Nets DanIDمیتوانید به بانک خود، مرکز خدمات شهروندان یا 

 و اصطالحات ید که عباراتنمطالب بیشتری بخوا www.nemid.nuضمن میتوانید در 

و همچنین میتوان در مورد فناوری پروانه ها مطالب بیشتری  است توضیح داده شدهکلیدی 

 خواند.

 

 

 


