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Zmiany
zal.* zmiany

l. odpo;a'ń"t".yjE

1' wyjaśnis e m€.haniŻmu pzek żnts upofu cFD
1' Postępowanle W prłpadku odEu6nia pE@ *Mer kontEl]enta

2. l-lśt śen € żwańośc ceń\ńkalóW ssl
3' Uk śen e fomatu pól odpowiedŻi autoMacyjnej

L Nowe pole d enL p

6. PdośaNlen e kont€hentowił ko jedneqo numeru posjd, pEenj6ienie
hedjan Żmu dynam aneqo pEydŻielania numeńW pos-id do FDP

1'NowepoleautlL.Óde

4' soosób reakci na pńbe ooląeenia z bledrym @]1!trkaten ssl
5' zmńna kodorenja kEju w adrsie Ws-yłk'

Nowe połąaen e do ode}łu danyó op sujących Ea@k lę

PołĘpowtsnie w BrłDadku uędu loŻ orń 93
Żm a m łpów iżt pżeśyla na w odpow €dż afułŹ.inej
fuan e nforńaq] n/t slosobu reMkaq nowyó clMkżtów
łYdanych pEe ńawtę (w dneŃe E&m Ż Veńsiqn)
Usln ęde in'omacji n^ śosowania ceMkltów Polctrd-TestcA
Dodanie nfomaq Ó Mryflk.q 2 pÓŻ ońów pÓdp ół w .eĄ,ńkBbó
q 9Ę !9:4!4 ]l of:ĘaĄ'! a qo! llll:ĘlaŁ



Cy
Przeznoczenie dokumenlu

Nn]eFzy.]oL!menl Óps!je:

l r]rotokó] ollcr}zoc] 1onlok.] dckÓnFo ny. h w 5ył. mie BeŻp .czng

2' pcłoć Żborów pf,eznocuonych .]o plowodueno rozl.ueń lronsol.jj
!nis/neiowyĆh 

' 
V/ lYm

pEed51owońo ptreŻ Kon'ohen1ó! FDF llońsokĆ]
roŻ czen]owych, no klóle lplŻeo'nio !ł5lono zqo.]e FDP;
pueloŻys'Ó^o pżeŻ FDP nfo]ł]oc] &rÓlńero p.lyręĆj!
bqdźodtr!.en]U lronsoL.j do roz czeno

zdkres slosowonio dokumenlu:

KÓntrohenc FDP po5 od o]o.y ['oŻno lmowę w
o(cepja.ii koł ploln]cłch wroz z.ne|ilem no
zołqczn]k do oieny !5]!oj Bezp eczne lok!py'

2ckrej e współprocy pEy
!ł!qę Bezp e.zne Żck!pyiĆkc

Terminolog;o

PoLCARD - zorejenrowony ŻnoL loworowy w romo.h które!o św]od.Żono je.l
!słUgoBezp]ecŻne Żol!pY
FDP FIR5T DATA PoLSKA S A w]ośĆic]e ńo& PoLCARD ! d Ółępnio]q.y !5ł!g ę

ddle9 bdnkÓwy odreś pÓdÓny puez kienio w bonk! we wn]Ósk! Ó wydcn e

odre! wysyłki odles poĆŻlÓq pod który uołonq wynońĆ ŻomóWońe
lowÓry .]eśi towor jeł nemcler]ony, lo jÓkÓ odles wysy]k] Troklowony j€sT

..]les e nĆi K enlo l nlmĆr P LomplTe.o, z kióIego lzylkoł on połqczen]e do
seMero Ko.lrohen]Ó ]eł lc odrel podony pEez KlenTo KÓnTroheniow]
pEekouy\t'ony puez Konlloheńro do FDP w pJoce!e ouTÓĄ2o.j zomówieno;

omoun| cołkowio wollość ŻomóWĆńo Kienio, lwzgędno]qcc wsłnkie
ĆŻy.nl, to(ejok opło1y monipllocy]ne lp
cc hlmbel hosh/cc.hosh {ynk dziołono ]e d.ok elu.kowej iu L.jj skról! no
nlmeEe korly Klenlo KonlrÓhen1 mcże oĘechcwylvoć worlośc Tegc pco
pode]mowoć deĆyŻ]e Ó doko.ońU 

'on5okc]i 
zńo]q. ńslole płolńÓśĆ

.]okÓno.y.h Ż !ł.iem Tej kolly; po. lÓ ]esl pżesylone pluez FDP ['lzw
oi]powe.l?l oltor!?ocy]ne] pow]nno być prezenlowone pęeu konTrolrenTo w
odpolredn]m ńje]sĆ! ! o Łoch /oŻi.reńow}.h lcFc) Ne noeł te9o pco



Cy
BlN Bo.k dentficoT]on Nlmbel _ nlmer i.]9nrvfk!]oĆy bÓnl wydowce korly
wollÓać lo ]ei ożesyłono w odpowedz ÓUlolyzocyjnej' może być łclÓw.no
ÓEy.lre5oVr'ych plońoĆ]och d o []enTów konireinego bońk!
lnlehelowy punkt hondlÓwy - plnlt w s]eĆ nreńel, w klólym 5q ]Ub bedo
doronyvone łĆńsÓkĆ]e2!ż!ĆiŚń koliy płoTniczej joko łodko zop]cty]

xlienł o5ct,a zome[oja.o z.mówć ! Kontrohe.lo towory, !.]!gi bodź
nfornro.je, Żo klóle zop]o. kcnq p]olii.ro p.5odo.z Łorly:

Konllohenl inntlUĆ]o plÓwodzqĆÓ dŻololnoić qo5podor.zq klóro podpisoło
Ż FDi lmowe o współp]oc. w uollese ckceplo,'cńÓ iloziĆŻoń]Ó tonsok.]
doło..nych u !zy.em korl płolnicł.h oloz .nek5 no Unlgę ńlerne1 ordel

olderjd !ńkońy deńlyfkolor zÓńólreno, pue.]liowony K enlowi po
c]o(onon! llońsckĆ] 1ńp .UńgllÓkl!ryVAI];
pos''d _ n!mer den1yfkljqcy serwer Kontrohe.to NWer te. jeł no.]owÓńy
p'ó'-DD 'óÓo' _ od' LododpÓ -d/o'o/o _'.o_ q/
tr'ydow.o korlyŻEodriłs]ę |o leÓ Żo.ję p]oino!c]:

seslion id Lol' ' '_' Lo o 'do '- o ooógo'o "]o 'Ó o'- i

prregcdo/k (ienio ze ł]oń KońtrcheńJo ńo slrońę o!ioryzocyjńq FDP w cel!

sklep inlenelowY punL1w 5ec] nternel' w lió.ym 5q !b będo dokonylvo.e
no.3o(cje z licem korty p]ctnczej]oko śro.lko zcp]oiy 1nocŻej: ]nierneios'y

lowor_ dobro molel]olne niemoTer]olne' zo którĆ KienJ dokońU]e zopłoly lonq
o]oTńcuq (ontr.hento{;

Autoryzocjo

Po]qczenie posiodoĆzd koiry do wlłyny konllohenio

( en1(pc!ococz kĆny)Uuy!k!]e po]q.zene ugocnez pr.TÓkołer hTlp
Żobezp]ecŻonym le.hnÓogq ssl zjeMerem Lontroheńlo. K e.l z.pozn.je se
Żofełq (onirohento idokon!]e Wybor! toworcw, które chce zomówć PĘed
pEei!c]emdoo!loryŻÓĆ] Żomów]eńiÓ konieczne jełspełnienienonęp!]o.y.h
wor!n|ów, w dcwo n --] lole]n Ó!c

' k ent powinen uopozńoa s ęŻ lÓń. o{q .eńq Żoń Ó'']Ó nyĆ h
lo,łoló{' zowiglo]qcqblzyslk]epżewidyw.lnesktodnk lnp
koszly{"/rylt),

r LE ÓÓ/' E Óo. od''

se$ion id.
. se|wer <onlrohenTo win en z den1yf koWoć i Żop scć do

w]dsne] bozy .lońych odres P kÓńpllero k enlo' tlły



dokonU]e Żopłoly kÓ q protńĆzq' iego lyp! dono w]nno
byĆ !dojlepniono no kożde żqc]onie FDP;

Polpełn]eni! iyĆh Wodnków sefuer końlrohen lo gener!]e nlonę HTML.
jormUÓqem odsyłojqcvm kiento do łlonv .ltoryzocyjne] FDP Adtes pod kióry
pow]ńień odsyłoć form! ożjell ńÓs1ęp!]qcy
hTTps://ponpo.ord.omp/.oi bin/o!iorvzocl..qi
!ł ewnqtż form ! oEo powinny ŻnÓjd Ów.ć sie niżejopisÓne po o:

A!. {r'rc:1] rol\'.Żeicil.lńn.Ó!]Ó NÓworoiÓjć ]eo. oenlyik.lDr. po!nn. o|ć

.dlyło]q.elj dD ony.!r.E.ą]rei lDP
Un lory idEnlvllo].r l.mó$]en. ik.'!o'.łorół]
(re.r !onrr.henr

.iecEi srlep! o dDr.n.n u,pred
rc.l U llóry..].w

..(e oU].ry7oci' reń idenl'l!o].
AŃc {l 20] |Óńt.heńr. {denl!1(.lol

enro.ior

!t2! ęd|o]q.o ''lłnl e

lU qysyłl] {' lom..]. 99 999' Ub jelo

l..|rn!.h w dĆń''m kÓju iDÓ Po5l = P:
dj.!Óńć$ŻjedńÓcŻÓ.Y.hAn]eryl Pń UsA d. Nenie.'D ldl

ol'.wono oólcłDwo.ł].b
^N 

lr rl



lr,f) pce Ó m]nińo.e] dlugośĆ i motlylńo ne]dł!go!.iy,
ANc :TerymĆłe dlze o ŻA z' cylryc 9, n.!lepljqce zi.k l]{Foł$%^&-{] .
\/<>' '', beŻ spÓ.] ipÓs(.,j jgll

AN j.lA\c 7 dÓplsz.ucńym spo.]om
(ońllche.j pÓw.e. !ńeńożwić w]ęce] nż ]edno o!JoĘŻo.]e .o dony
order d W m.men.le d.ko.ono c!icryŻoĆ]illcn5okc]. z don''m or.]Ęr'id
pcwjń.Ó zcncć ŻoŻ.ocŻÓńo ioko 7otl.ryzowono j w pEvpo.]k! pÓlżeby
o!lÓryz..j do!ł.h p].in.ś.iÓEez donego !]enio po!]nien być g_-nero{'ony
ńowy order id FDP może.ero. cłć crbę prób zopł.lyz donym ol.jel ]d

PÓ ńocśnęci! pl'e7 kle.lo p'yci.k! ŻÓpłolc iołq .Óst.rp po]q.Żen]e c]o
ilony o!JÓryŻo.y].e] FDP.

AUlolyŻoclo pldińoś.l Źo Źomówlenle l p[ekćzdńle konlEhehlowi odpowiedzi

PÓ rrcłqczeni! 5ię Że lllońq oljory2..y]nq FDP k en; 1po!Ódocl kolly]
['plowodŻo dÓdoJkoh'e do.e lw lym nlmer kony dolę ]ej wozności]
kcnie.une do !łsko.Ć o!loĄ2o.j] ,ĄUloryzoc]o jeł pEeprcwcdŻono pf,eŻ
FDP )ceEo ońo .c skońl.llÓwoni! sę z sy.lemem lcńr]!]erowym bo.k!,
kTóry B'ydot korlę iUzylkon! odpowiedŻ, .Zy.]ono ptotnoić m.że być

Po !Ży5kĆni! odpÓwedzioc bonlU wydÓw.y FDP DEelyłc ]q fontrohenlowi' W
lym ce! seńlel FDP nowqlu]e połqcŻgne hllps z.bezpeczÓ.e s5|_ zse^lerem
kon.rohenio wykon!lo. opero.le P05T

PÓo'cŻos n.wiałw.n]o poła.zenr FoP pnednÓwo Moj .erTyfk.T 55L
po.]D5Óńy plŻeŻ ]edeń Że zńonych lrędó' ceriyl]kocy]nych' Duięli lem!
konnoheni mo moż woić !pe,'neno sę, że ń.do'/.q kÓńUni(ot! ]es] FDP
PÓłq.zene nonę!!je pod !z9odniony wcŻeś. e]Ż końnohe.ień odles L]RL'

PÓ otEymĆni! puez lerwer kDnnchenlo pÓ]!cze. o pod wskozonf odles l]RL,
oplÓglÓmowcnle leMero konlrche|TĆ pÓwinno w peMlze] koejńości
eeryf Lo,łoć .]r!Eq nronę.ołqĆŻeńo !pewńc]q. !]ę, Że jen ń]q FDP W lym
cc! seMer L.nlrohe.tĆ pÓy/nen żq.].ć prledsTlwieno cerJylkcl! 55L pÓ
jego otrłmcnU !p.,dnć le, że wen/lk.cj. .ertvfkÓt! zckoncłło sł
s!kc.s.m, c n osTęp ń . lploi'.j7 ć ]o,'orl.ić pon ż!ł.h pó .e Tyf tcl!



Powlnnobyćlówne
ThĆwr€.otL ]io 1Ply]!d

PowyŻszy cerTylloT powneń być Óoc]p5o.y pueŻ: Thowie !b Versgn
cedyfk.l .s]}1!cji pÓdpi3!]qce] równeż noeł lprowdzć 1p.niżej dÓne .lo
.€rlyi]kct! wydo.ego pEeŹ rhow1Ę]:

Że 'z9ę.]! ńo foL1' że poqżzy cerlyiikoj jeł pÓćpśońY p'7eŻ rÓol cA
Veris]gn, noeł beMgę.]Ąe wlocŻyć w sefueEe E]TTPS weryfikoĆ]ę

ĆerĘfiLoió,' do 2 pozÓńów lł pnypodk! seMero ApoĆhe moduiu mÓd s '

Ż !wog] no lokt, ź b]ędńo welyfkoc]o może oznocŻoć próbę dÓkononio
nod!łcio, zo]econe jejl ŻÓkończenie połqcŻenio t,ez ldzelonlo joke]kow]ek

odpowe.]z] W wypodk! b]ędńe] weryłikÓĆji cerlyfkol! konlrohenT nie
powińen onolŻowoć odebronych c]onych' lokłodo 5ę wTedy' że tDP nie
śkońjottowoł się z konlrohenjem seŃel lońlrohenTo pownen w toliej
syjuocjj pEełoc ndnępU]qcq odpowiedź

Toko Ódpowiedż pownno być puesylońo w kożc]ym prłpodk! b]ędne]
Weryfko.ji cenyko]! FDP' TD równ]eż pEy Ódebron! żqdońio dołęp! do
bo7Y .]ońych 1rońsokc]i pŹez FDP, ] p.Zy pEełon]U z FDP ropoll!

PÓ poŻyTylvnej weryf koc] cełyf(oT! lerwer (ońlrohenTo pownien od.łloć
nlormoĆ]ezoworleh'noljęp!jqcych pÓoch

roP p.4 o olyŹdc]l

lE-łoneqo dÓ iDi plł oJ.Mo.]



otsym.no lw.:. lq'lĆż.n. '
o dot.n.rcr lońl.!.j 7 

'].nlq] 5e

Wy.l .Ż.r.nio jednol]elulowe
d (Ónl.henl noŻe p'€.i.'J,'oć 'o Ójć

Nopis ckei ojqct
pło]n.i.ino io|!te 1,.mjo5l nUmerU lo rl re nopisy l. np VsA'

2 rcd p..n.wylejr pDpro{ny

oUroryŻo.yjnym Powńńo
Ure'.zo.e] pueŻ

kÓntÓÓ*.ć.ł no lronlok.je produl.y]n€ dąmu]e ÓdpÓwi_.dŻ :

Ko.j ou.ł'ocj relirc k.d lener
]] vl.d.ić legÓ polo poWńn. br

póln er odesłon. p'eŻ k.nł.heń
denl!łlUqc€ ]ednoŻnocŻn e pl.dlil

owod-no o o re n.Borl
n5.k.] n]el.oiŻliŻe.enio

DP w.eUwyr.!!ien]..ł

3 Ń]e leo]ilr |Ć .ć]i
woi.jć ]eqo pÓo mc Ćhor.ł€r nfom..y]nv n]e.bguj.

Ćcj t ns.l.r no'el r€!]ŻÓł.|oj€ł jedvie 
'ÓdÓ.ć 

pÓo

ŃuM{óó] Ń!ńer |oejńy odÓ.ł!dŻ] our.Mocynei,

]deńl''i lo.rę tĆń..|cj pÓoż_Al



N.ło eolo foao.j. .

PÓ splowdŻeniu' Że woriośĆ pó ''se$ on-id l omolnt' odpÓwiodÓiq jedneńU Ż
reo]zowonych zomówleń, kon|loheni pÓw]nien pon{ierdzić fok| ot.a/monio
odpowedŻ] duiorr2ocyjne], niezoeżn]e od wortośc] polo response-code '
PoJwierdzene poego no odesłonlu w oclpowedŻ do FDP (w iyń somym
połqcŻenlu) strony HIML ŻÓwieldjqcej polę logów <Un-redirecD ]

</Ud redneĆ]>, wewnqh kjórej powinien zowEeć się odres, pod k]óry FDP
pownien pEeklerowoć pueqlqdo{ę kljeh]o lposiodoczo koiry).

Pzr'k]odowo odpowiedź może wyq|qdoć nołępujqco:

wyłqcnie ]oko ewenludno pomoc pży wyjośńioniu pomiędry
yvońyĆll l.onlolci

a!tÓryzacyjną
://v'v.sklep'pl/welcon€ back.cqi</U't r€direcL>

FDP ldŻe o posiodocŻowi kolry ÓdpÓwiedŻ o powÓdŻen]U cŻy nie powodŻeniu
oltot}rocji 

'onsokcj 
in|ernelowej, o nonępnie puekie.owuje klen]o no

PEeklerowonle kllenlq, leollzd.jo zomówienid
Kieni Żośoje pżek]erowony pod odres podony w poNvierdzeniu odpowiedŻi
oltoryzocyjnej KońirÓheni podejmu]e dec}zję o leo żoĆj Ub odżUĆeniu



W lole wyslqpeno blę.j! w trol.]_- pEet4'cEono ouloryŻoĆ] plŻez sefuer
FDP, nonqp ptekelowońe peegqdo [Leńlo pod odres !7g..]n]Óńy u
konnoh9n1em PEe'oodorlo klenTo pcłqcł s]ę pod w/w Ódres wykonlja.
Ópe.ocę PosTjpżeloŻ!oc dcne dolyĆŻqce b]edu w ńonepu]a.y.h pcoch:

Żowońość
.r..' i.l 

^!.i]64ivi.rloj. e ]y.Ur.]Ż.cj pł.lno].
s.ll.n 'l AŃcll'l.2]l!!. o!ćp p'rou'.łŻ.. Dł.lnÓs.

Ą!lc'ro24rK.munl.l . .jń.r pf,ą'łod.ić pÓ.

Kody blędów wor|ościpolo eii code

.d'-or.no odeowi.cŻ ou].ryr.cyjnej
aJoFo.lo pbho!.

oulftrocy]ne] ]9i odÓł,..jo był.
p.Ż!]!!... Dn l]on| klół wy.] pneer''.dŻ_.rie t.fuok.]' b
n.r.'ęs.iei 1|/ Ż.e:n.s. Dd D..! łóry łyd.ł kĆ'19 lwÓl. łodlów.oJęony.lr n. i.r. _.

1i. I r. dn p.
oĆDobw..€ oU-ndy.łć]

gr., Nle !łllo.o o'lpow.Jz oł.E..yr1€]
Nie !doio ję oUr.rE..]. pr.l].!

blę.U ]€n.F! .ływxdl.b. qb ńo 9]v p.no! ć pobę p].lr.i.
9rń3l. ŻĆpr.n e byłD]!ż.f,e|'.E..e

o!1. ]! Óf,eŻse$.n id był.j!żW.
żćpl.'.dŻeńiel.ńlÓtj N._-]yo.ńo"vićplóoęŻJŻycen

rret!or.i. rc$.n d

.:b. .!i]h l]óle n.!q re.]no.Żeń
!J iÓti.i sr]locj .. '.r! p.nowć próoę op'o! ó tofuol.].^ FDP.. wy<ry. U l.le l'il].!:j



oac]Ż Uł.eń ńń9]W. .!. leśiÓn d
.rr. PEeko-on. mornm.no !wo'e i.nrr.l

Dod.nc..5e$oLćpE{oc:.ń
.ki.lrrol nUnel l. I j.rdĆl. wÓ

RoŻllczenio

No kon]ec .]n o serwer FDP pcłqĆzy sę 7. spec]o ńq łronq ko.llohe.lo lfu
L]RL polng! w ce U pobr.n o p!ków roŻ ĆzeńiowYĆh Plkile pownny uower.c
jnfolńo.je o tronsokc]och .]o ro7lczeno' kióre zonoły zo.LcĘpTowone pĘe7
konnohenlo W sŻĆŻegóńo!Ć ńÓże lę 7dorłc' że te pikibędq zoweroły i..e
lrÓńjokcje n]ż no oltollzoc] wykononyĆh ńÓ rzecz donego KonlrohenTo s'
donym dń!' MÓże tok sę Żdorłć wówczo!, qdy Ż jolichi powodów
konT.oheni n]e wysłoł zoklpionegÓ lowor! w dni! oltoryŻocj' o lob lo k (o
dń później {nÓ pEykłod po UŻlpe]nen! 

'olów 
mogozyńÓw!Ćh]. Końlroheni

moŻe E][ekozcć tronsokcje dÓ rozl.uenio w.qg! 7 dni kolendoEowych od
oo'o'o o r\l p-lpÓdL oó' : 'r -

l ]eże] 1ronsok.jo oulor!żÓĆy]ńo ŻokończYlĆ !lę okĆeploĆ]q nie ń!3
Wykoń)ryoć .lodoTkowe] spec]onej olioryzo.] do łroiu nformocję o
Żwroc]e dolqczo do pi[! loŻlĆzenicwego

2 Moż€ pEysłoć Żu{oT w.zose &yczo]owo pny]ęiym no okceplĆcję
&loló{', lj: 3 me5ę.y Limi 7 ń! Óń Ód c]oly ÓUloryzoc] .e
obÓwqŻU]e w prŻypodkU &ro1ów

3 ]okÓ den1ylko.]e trcnsokĆ], m!.l p.ł]ac od po5odoc7o kony nlmer
ioll!ry nWer 5e5]. Nie moze prł']qć jownego n!mer! kolry o. rowier
do ly wożńoacl kony,

KÓnT.oheńl pc.l Żnońym FoP odrelowjURL lmiesz.zo op kocję, k]óro no
Żopylone E]TTP GET pżeale olTlony, b eżqcy p ik rozicuen]owy, o nonępnje no
zopylon e HTTP PosI p.ł]ń e p ik z loponem lÓz]czeniowym z FDP

Teń skrypT' lpoTż ptryk]od)' podobnejokllrypt p.ł]ńUjqcy odpowe.lź
o! loryzÓcy]n o z FDP, m!5 sprowdz ć .eriyiikoly k ienlo g Ó wywołU]qĆego lok
śomoiok,ł p2ypodl! o!lÓryŻoc]

lł poło.Żeni! PosT serwel FDP pceryło lcporl roz .zen]owyjÓko Up ÓĆd pl]k!
w por.me1ue o noŻwe ceorińg lepoll f e' zgcdńe z RFc l8ó7. Pżenońe
leoÓ p k! jełwidz.ne puezseMer konlloheńlo ]ck,]ok ejekT dŻołon.
pr.'lk]odoweeÓ f orm! cĘo

sw.s ep plłoŻ aena' ENaafPE= ń| t'part/fo.ń dat.'>



<rNPm NAME= .e3rnq reporLi a >

y5 j p k roŻ aen orl} >

P]k pues]ońy iq metodq jeł możiwy do oc]ebronio w różny 5po5ób, w
zdleżnośĆ o.l ]yp! sefuelo posio.]onego pceŻ konnÓhen1o' Mo{jUł cG pm
Użpvony wrozŻ sefuerem Apo.he ldonępno puesyłony plk joko iilehond e
pze(ony w pou Ó no&e ceorng repor] file sefuery 15 firmy Mjcrosol1 nie
mo]q llb ne wsłnk]e mo]q] ŻÓińpementowonq iq cŻęść obsllg HTML,

koniecune może być ońolŻowone Żoworloś.i PoST'o nopsone we w]osńyń
Żol.ese Ub zokupione od lirmy zewńęjżnej' W sŻcŻegóńo!Ćl, inmo M.rosofi
informuje no swÓĆh łronoch o lprowdopodobnie włolnym) prod!kcie
A.ilveF e'' k1ó} mo zo Żodońie UŻ!pe]ń eń e tej fwkc]onÓlnolc]'

W Ódpowe.l?] no PosT Ż FDP skrypl pÓwnen Ódes]oć polwjeldzenje w
no5tęp!]qĆyń ionoc e

s]owo poL]d i bolĆh no ei zołqp]ć oc]powedn q woriośc q pos ic] i bol.h
1wor|ość polo Boi.h z nosłówko oirzymonego roport! ]'

URL przyjmu]qcy reŻ!1o] o!]oryŻÓĆj w FDP mlsi wYkÓńÓĆ le sÓńq włępnq
kontro ę (l]: powyżsł skrypt oż .lo ]ni] [U!e cG]' gdże zoczyno sę obsłUqo
Żbiorów roz icuen owych)

Ploces roziczeńo ]eł powiouony cyklcŻńe dlo kożdego ze Żbjorów pÓ kole
{]eden zbiórcFc - puenvoEen]e ]eden zbid cFD koejńycFc .' jd 

]

syslem pżeoqdono oczelujqcy.h zb]orów loŻicŻeniowych w FDP, będze
ponowloł GET teqo L]RL oż dÓ czos!' redy nie dołone żo.lnego zboru
WówĆŻos system pob]eron]o zbÓlów loz]czenowYch puechodz clo
nrłępnego URL. Jeśl kontrohen1 ne oiuymÓ loporiów roŻ.żeńiÓwYch zo
dony dzeń (no pnyl]od w prłpodku oworii seMero ĆŻY łqcŻd
Je ekomwjkocyjnego) prŻy kożdym nołępnym połqczenU będq ponowone
próby pżehvouenio Ty.h zbiorów.



f omol plikU rozliczeniÓweqo

Żblory 50 p itoń] lelslowyń Asc l Ż konwencjo k.ń.o . pry]ę1. w M5 Dos 'I inĆ ŻckońcŻ.ne 50 sekwen.]q dwó.h bo]lów: cR=0r0D nojlępllqcym po

Slrukluro pliku rozlicrenioweqo

Żbory 5k]odcja se z nogłówko L1óry uowelo ].9 z cgó ńym .formoc]oń Ó

konT.ohencie ł fomle:

<5]o{o kUoowl><dłukmpek(tj Żna| ]><op.lon;ne !p4e lub bbr><nfo młF>

s]owo kUcŻÓwe mogq zowieloć mołe !b.]!Że llely Ploglom Óńoizljqcy
nog]ówel przesy]l m!5 robjć porówńone nów rlcŻowych tjez erocono
lwog ..'u]ekość ijel1.Ó5e ńleńsilVe n]oich).

7.]Piiń Ó\'.n. nÓw. kl!cuowe:

oł,.h mo: 4e Mroł

. D dla p kU cFD (odpo!ed7 ńa roŻ deń'e s}sylańe do FDP)

pó (domynn. Eś nm bbud HT)' Tlbl

ko ejny numł p.ck ianęk ] Gb' o Tm numg pąbtr kokFe wJń6.
ł oł] denfkŻ.l. pacr rcŻ c rc{.j' l.ł

tym gmym numerPm' który pojaw a s

D 3 !ho'ma prk!, j.-

Nlms rerereicyj.y mdaia,y pnE konhhenb
LcbrekoldóWfin swy.hwpEEylc
sLma wańon tau'kl iaNaĄ.h { 7b]o'e

sLmŻ kontolna Een inallowe]'że'łl (be7 iaq]ókka)



(s

Roporl u rozicuen o lronsokcj będze m oł lol lom sgpo/olo. jck Żb ól prłjęly
.jÓ roŻl.zen]o Vr' puesyt.€ rolle] 1l] wYsyroier Ż FDP do k snlo] mogq
do.JollÓ!Ó w'siqpć ncstęp!jo.e ine ncqłówlo:

Rołóżncn. form ów danFr fnansołyth, wafroł

no rdsĘ,fik3tol punlłu spEedał' ńwny wŻńoś. p!5]! stcot el DĘy iolyŻa.j
Ko eFy numer paok tran'k.l cbiolu) Tei iuie. 

'rłbeB 
ko.lnc wJńo{ od 0o0

dannfka.lę p.dk .oŻ nm oWej. jeJ to numfr
eqodÓtyeyr.Dort

ob.o ń.hunku pusadtst ktsĄ
rbać tl.nskj wląaonych do poL1łŻ'E sumy

J.hlnakPJsadaoab'iy
]lość tinikql wlącony.lr do polqBflsumy

ność tansl.l wlaĘonyd] do Do!l'-ł] luliy

]lość tanikq wl3tony.h do DoL1łz'ej 5umy

ony.h w doblo E.hunkt posad J kaĄ

ŻoąryhB.lrLnetposŻdacakŻiq

Lnie n.głćwlÓ Żr.zynÓ]qce se znokem n ewi.]o.unym 5po.ja = 0x20 !b
1ob!ĆlÓleń = 0x0?, nÓńÓwq lcn:yn!Óc]e pÓprecin.h ni] ńog]ówlo
Nogłówel kÓńcŻy se Ó!5l. lńq, cłi wy5lqpieni. be7pcłĆcjnic po sobe
cwóch znoków koń.o n 1z klóry.h kÓŻdy ]eJ .]t'!bÓjlÓwo se<']en.]o]
.Ż.o.zo lcn e. n.główko



!l!7,l'5lkÓ' .c I os 1ę p!]e po noo]ó,'k! ]e5l .lor n o.jq f n onjowq i no i.rm oT ni]

1ekt! Ż pÓjz.zegó n!m] d onyn cddziĘ]onym od 3ebe z.Ól9m sepcrc'oro
dom'!]nie l.b!loiolÓ lotc9) FÓlńĆl dÓpU5Żcuo moż]woi. !życ]o inne9.
z.o!! ńiż Żńok tobL.toro ]oLÓ lep.rol.ro oÓ Nowt lepor.TÓr ]eł
z.].f|]Ó'{.ny v nÓgjó'k! ]eże tr'n no!]ówlo jepÓl.'.l: ]en !me'.z.ny
nny ŻńoL nż Ż.wollY,! ]:Će egÓńyc. jepÓlĆlÓlów, lÓ.io L]logrÓm!
puy]m!]Ócego oEesyłke !€pcrotorem poz.łĆje un.i TÓb!oj.Io R.pcri Ż
p.elw.u.no cFD będŻe n]i.];en loń sepol.lł [1órf był l.elńiÓwÓ.y,'
rt] Óne Ż r.ns.k.]omicFc
Pc Ó Óp.;onone ńÓgq pÓŻoło ć . ewypĆłn ońe '

R.k]el no LorTo.h zoi]jł*.ń\,{ fońe dwlcynowe] YY Liczby YY nne]5ze rz
ó0 oŻnoczc]q roi w xx n!le.!, np 09 ouno.zo rok 2009 K..wen.]c nozł

Żb ory prł.hodżt. do tDP (o|m dą
Żboł W.lrDda.t Ż FDP (roniat .r.j)

FÓtmo| c'c' done dlo fnmy roniĆŻeniowej
przeplowodŻony.h pEY pomocy koń bonkowych'

l skóinUmelu końy, pcpEedŻony ]lerq H bezżodnych Żnoków pomedł

3 ooio lronsdkcji lYYMMDD). Kwoio w groszo.h lt]' Ljez kropk /p[ec nko dz.J]ęlnego cdaze.]qc99o

5' wskoźnik okello]qc! lodŻo] noisoic]] r_-ł/Pro.]!cnon oroŻ
ared l/De b i/Voi.] znok Tc, TD, IV' Pc' PD !b FV Tlońsclc]e
Plo.llclo. mcaq pĘe.y]oć ]ĆdyńĆ p!ńkly 15kepy), klórym ł FDP
zo5ioł nodÓńy odpo,iedń noilj TlońsclĆ]e z punk1ów' lióre nie mo]q
łÓt!!! prodlk.yjnego, 5q llokio,łone joko lronsc|.]e lcłolve
']eŻocż.e Ód pEełonea]Ó Vr'lroznk. P/i 7noczene ł].cŻńko c/V/D
]e.l ńo.1ęp!]oce TrÓnśÓi.]e D ob.iqż.ja rc.lo p.!odocŻc kony'
rr..solcre C lznolq [onlo posodo.?o korr! lwolq rol!, nonsok.je V
czio.zojo llÓĄsok.je, lTóre były w llepe oltoryz.wcn., oe !k|ep.
]okjchi o.wodów inp nezgodnoi. odreśówwysyłk posodcczc lĆły]
n]e bę.]Że lec iicwo] zomów Ć. o

l Typtlonsokcji1 lniernelord€4

DÓł.pnc 5q p.łliłody:



Pikw formo.]e.;c 7 zo.lek orÓwonVm !epor.Torem
Pjkw iÓlńÓc]e ĆlĆ Ż dÓmva nlm.ecoro]orem

fÓlmol cfd, d.ne zwolne z FDP

Done &loTne mojq ten som lolmot co done pzełone do roŻ.zeń' z
dok]odnoścq dÓ dwóĆh pó popżedzo]qcyĆh done'lormrtu c". Ws[ouujq
Óne łon reo ]u o.]i tronsok.ji Poe Koc] AulÓryzoĆY]ńy ńoŻe bYć wype]nione
pżeŻ FDP w wynik! reoizoc] 1ron5olcj

l' W5loźn k reo izo.ji ironsokc]
r lrÓńsokc]o pży]ę1Ó do roŻlcŻ'-nio,
F rronsokcjo o.ln!cono,
E lronsokcjo, w trokcie kTÓre] wynqpł błqc] synem! FDP lTok ropor]
llońJokcjj]eł powodem dow5zcŻęc. procedlry o ormowe] )

2 Lod rozjczen o lpolu: mot]we |od! roŻlcŻeń o)
3' 5krót numer! korĄ/ 1popnedzony iero N )

5. Doto nonsok.ji iYYMMDDI
ó. (woio w grosuo.h 1j]. bez kropk]/pue.nko dzies]ętnego oddżeo]qcego

7 !łskoźniL okreśojqcy rodzor lrońsokcj] Ieł/ProdUcj]Ón/cre.] i/Deb l
znokTC !b PC lubTD ub PD

9. TypTrońsokcj lld o 1ronsok.ji nternelowych)

Dołępne 5q pżykłÓdY:

. P k w formdce cfd Ż domYślnvm *oańtoreń

ReŻvqnoc]o Kon|olren]oŻ t..5.|. pnyięl. pf,eŻ tDP

ln..4ż Żo.d ' ^o o oĄŻo.

rr:boUŻnon]o'loneroŻ.Ż.nert.trol-j



Njeżńońylyp ton!ÓkĆi lne D€brl i nie credil

cc llosh n e j€ł ÓŻnĆczÓnyiokoholh lb.ok H no pocŻqtku wieuŻo

Pżed.ow ię lronjokcję do lo'icŻeńio póńiej w ko e]ńyń plik!

hńy oeód n]e pą]ęc o do rcn]c



Pżykłady
totm uldE lnicJujqcy zopy'onle oulolyroqyjne
AmoN='htps://pÓś po crd'.dm'p/tq' b n/ŻUtory2acia..9r >

NAME- orderld VALIE= ka3/]2/esrbac >

NAME='łreeLnŻ' VALUE=' >

NAME='atyVALUE=.Wa6.ła'>

NAME='emair VAluĘ='loeoiowherc'com'p >



skyp|do obnUgl.oŹllcŹeń

ł kontola .cń}fkalół wYkońafu pżeŻ włst]^ę ssl' jel reŻUltaty 9 do5Ępne W ENV
Un]eŚ (9ENV{ssl cuENT VERIFY}
ind (sENVrssL cLlENr VERIFY) e,r succEss )
Jnd lśENVfssL CL]ENT s DN o)eq Polcald s'A )){
.nd (sENV{ssL crlENr s DN L} eq WARSZAWA)
;nd lśENVłssL CL]ENT s DN cN } eą poł pokard..om.pL)
Żnd ($ENV{ 55L-cLrEM-s-DN c)eq Ł)
and ($ENV{ 55L CLIENT I DN o'} eq ThŻyłc consuinq.c)) {
ańd ('ENV{s5L CLIENT j Dl] cN } eq ThŻwt. sefoer cA) {
ańd ($ENV{s5L CLIENT j DN Ć} eq'a)

} teł a3su lvaŻioł] prcŻ.ntowanego cetyńk tU klienta

my @F = sprr / /,9ENV{ssL cuENr v iARTI;
$tm = śżtmą'9Ft1] $Fto] 9Ftr] tFP] $Ft4] )tr*t;
@F - sp t / /, tENV{ssL cuENr v ENDI;
$tm = śl2t me('9Ft1] $Fto] 

'Ft]] 
tFP] $Ft4] )tr *t;

.J

f ((irleńańe=$q'>p am(tle nq rPpoń re))and('ńeńańe=_/^ddl)){
s W cl q3ĘŻ 

' 
skypt p..Yjmujc rdcn Epoń cFD] tyh Żb olem lest konketn e

4 fomulaż, to (dUŻÓ te^/ sa tu Uzlte tylko d. $łlu9oen a):
* Pos ID numł punktu ,pnedtsł (po.hodr] r lin mglóWl3nD ŻborycFc)
# BATcr] numer Wy5ylki, iówn Pż po.hodŻ Ż nŻgłówka cFc.

ć w b a.h dany.h *fuet] Że wl3an e

} odebrany Żb ór cFD Usuwa odpoł adJjąq mU cFc Ż ko elk oaekuących E
} Wwbn P' .o dŻje moil'wość druqiel

} pon ż'y te|st pow i ei poFwć się po Ękońc€n U odbeńńa plLku.

prnt$q >heade( rntenLtype => tert/plJn);
prńt R*]vPd t9pos 'd,Śbł.lr]V 

j

} W pf,yFdku wyśia! en a bĘdóe u

ł aęśi skryptu powin ia bfu E nie pne Mtsć poląoenie

oŃt$q >hĘda(.type => texvpŻn]thaEet=9 3359 ż 
'

{ontert bŻnsfel_en.od ńq => abl ]]

+ tere:, ten łrypt łynL jcd.n' b uą.y cFc'
l



(tomdtct )u zddeklorowonym 3eporolorem (,)

7bóL crc_002-Txl (bmol cfc)ż ! !!!yślnym spo'olo'em {lo!U]otol)

sqd Eieirca' Ęd Pa]onry db ń ł w



zblór cFD_00] 'TxI (tohdl cld, odpowjedź no cFc_oo] TxI) z zodeklolowdnym

Żblól clD_oo2.Txl (lomot .ld, odpowledź no cFc.oo2.Txl) z domyalnym
sepordlorem (tobulolor)

sqd rei$try sqd Reloioey db m n wo


