Validatiecertificaat

Dit certificaat bewijst dat

Snowell International AG
, Duxgass 25, 9494, Schaan, , , LI,

heeft met succes de eigen compliance met de vereisten van de PCI DSS versie 3.2.1 gevalideerd op 09/09/2022 .
Deze validatiestatus is gebaseerd op de self-assessment van Snowell International AG met betrekking tot compliance met
de Payment Card Industry Data Security Standard ("PCI DSS") versie 3.2.1 en is krachtens de onderstaande
toekenningsvoorwaarden geldig tot 09/09/2023 .
Om PCI DSS-compliance te behouden, heeft Snowell International AG de verantwoordelijkheid om:
a te blijven voldoen aan alle eisen van de PCI DSS, in het bijzonder indien er wijzigingen worden aangebracht in uw
systemen. Deze onderhoudsverplichting omvat eveneens een kwetsbaarheidsscan voor systemen die verbonden zijn
met internet (waar van toepassing) en
b een jaarlijkse verklaring omtrent compliance af te leggen.

Ondernemer-id: 228767
Type SAQ: A

PCI DSS-versie: 3.2.1

Validatiestatus: Gevalideerd

Datum van validatie: 09/09/2022

Scanstatus: Niet van toepassing

Datum van laatste scan: Niet van toepassing

Toekenningsvoorwaarden
1.

Sysnet heeft dit certificaat afgegeven om aan te geven dat voorgenoemd bedrijf heeft verklaard te voldoen aan de PCI-norm(en) (Payment Card Industry), zoals hierboven
vermeld.

2.

De PCI Security Standards Council ("PCI SSC") vertegenwoordigt de creditcardmaatschappijen Visa, MasterCard, American Express, Discover Card en JCB. De PCI SSC stelt de
veiligheidsnormen op en onderhoudt de normen en hun inhoud. Sysnet is niet verantwoordelijk voor de inhoud of eisen van de PCI-veiligheidsnormen.

3.

Dit certificaat is niet uitgegeven door de PCI SSC en wordt uitsluitend door Sysnet afgegeven voor het archief van bovengenoemd bedrijf om aan te geven dat het bedrijf heeft
bevestigd te voldoen aan de normen.

4.

Dit certificaat vormt geen garantie met betrekking tot de veiligheid en beveiliging, beschikbaarheid of integriteit van systemen of gegevens van bovengenoemd bedrijf. Derhalve
aanvaardt Sysnet geen aansprakelijkheid jegens derden in geval van verlies van of schade aan systemen of gegevens ten gevolge van een waargenomen tekortkoming op het
gebied van de veiligheid of storing van bestaande beveiligingsmaatregelen.

5.

Verklaring van compliance geschiedt op een bepaald moment in de tijd. Dit is mogelijk niet van toepassing op compliance in de toekomst wegens de veranderende aard van
netwerk- en toepassingsinfrastructuren, toekomstige kwetsbaarheden, zich ontwikkelende hacking-technieken of verzuim om te handelen overeenkomstig de toepasselijke PCI
DSS-eisen.

6.

De afgifte van dit PCI DSS-certificaat beïnvloedt op geen enkele wijze de verplichtingen van Snowell International AG krachtens eventuele toepasselijke handelsvoorwaarden.

