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E-identyfikacja
idealny scenariusz kontra skuteczność



Definicja biznesowa

Electronic identification (eID) is one of the tools
to ensure secure access to online services and to 
carry out electronic transactions in a safer way.



Definicja wg rozporządzenia

Art. 3
1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza proces 
używania danych w postaci elektronicznej 
identyfikujących osobę, unikalnie reprezentujących 
osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną 
reprezentującą osobę prawną 



Cel biznesowy

eID can guarantee the unambiguous identification
of a person and make it possible to get the service 
delivered to the person who is really entitled to it.

eID is
• the enabler of data protection
• the prevention of online fraud



Rozporządzenie wykonawcze eIDAS

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI 
(UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. 

w sprawie ustanowienia minimalnych
specyfikacji technicznych i procedur
dotyczących poziomów zaufania w zakresie
środków identyfikacji elektronicznej na
podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym



Wiarygodne źródła e-identyfikacji

W zależności od kontekstu, w jakim musi być weryfikowany 
aspekt dowodu tożsamości, wiarygodne źródła mogą 
przybierać różne formy, takie jak m.in. rejestry, dokumenty 
czy organy.  

Wiarygodne źródła mogą się różnić w poszczególnych 
państwach członkowskich, nawet w podobnej sytuacji.

„wiarygodne źródło” oznacza każde źródło,
niezależnie od jego formy, co do którego można mieć
pewność, że dostarcza ono dokładnych danych,
informacji lub dowodów, które mogą służyć do
potwierdzenia tożsamości;



Uwierzytelnienie
„czynnik	uwierzytelniania”	oznacza	czynnik,	którego	
związek	z	osobą	jest	potwierdzony	i	który	należy	do	jednej	z	
poniższych	kategorii:	

a) „czynnik	uwierzytelniania	na	podstawie	posiadania”	
oznacza	czynnik	uwierzytelniania,	w	przypadku	którego	od	
podmiotu	podlegającego	uwierzytelnieniu	wymaga	się	
wykazania	jego	posiadania;	

b) „czynnik	uwierzytelniania	na	podstawie	wiedzy”	oznacza	
czynnik	uwierzytelniania,	w	przypadku	którego	od	
podmiotu	podlegającego	uwierzytelnieniu	wymaga	się	
wykazania	jego	znajomości;

c) „czynnik	uwierzytelniania	na	podstawie	cech	
przyrodzonych”	oznacza	czynnik	uwierzytelnienia,	który	
opiera	się	na	rzeczywistym	atrybucie	osoby	fizycznej,	w	
którego	przypadku	od	podmiotu	podlegającego	
uwierzytelnieniu	wymaga	się	wykazania,	że	tę	cechę	
fizyczną	posiada;

„uwierzytelnianie	dynamiczne”	oznacza	
proces	elektroniczny	z	zastosowaniem	
kryptografii	lub	innych	technik	służący	
dostarczeniu	na	żądanie	elektronicznego	
dowodu,	iż	podmiot	podlegający	
uwierzytelnieniu	jest	w	posiadaniu	danych	
identyfikacyjnych	lub	dane	te	znajdują	się	
pod	jego	kontrolą,	oraz	który	ulega	
zmianie	z	każdym	uwierzytelnieniem	
zachodzącym	między	podmiotem	
podlegającym	uwierzytelnieniu	a	
systemem	weryfikacji	tożsamości	danego	
podmiotu;



Zaufanie a ryzyko

Poziomy	zaufania

Niski
Średni
Wysoki



E-identyfikacja

Identyfikacja	osób	fizycznych



E-identyfikacja

Identyfikacja	osób	prawnych



E-identyfikacja

Powiązanie	między	środkami	identyfikacji
osób	fizycznych	i	osób	prawnych

1. Musi	istnieć	możliwość	zawieszania	lub	cofnięcia	powiązania.	Cykl	życia	
powiązania	(np.	aktywacja,	zawieszenie,	odnowienie,	cofnięcie)	odbywa	się	
zgodnie	z	krajowymi	uznanymi	procedurami.	

2. Osoba	fizyczna,	której	środek	identyfikacji	elektronicznej	jest	powiązany	ze	
środkiem	identyfikacji	elektronicznej	osoby	prawnej,	może	powierzyć	
użytkowanie	powiązania	innej	osobie	fizycznej	w	oparciu	o	krajowe	uznane	
procedury.	Jednakże	delegująca	osoba	fizyczna	nadal	ponosi	
odpowiedzialność.	



PRAKTYKA	BIZNESOWA



CEL BIZNESOWY

Rodzaj transakcji

Sprzedaż towaru Sprzedaż usługi



WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA

Sposób zapłaty

Płatność z góry Płatność odroczona



WSPARCIE LOGISTYCZNE

Sposób dostawy

bezpośrednio z pośrednikiem



ETYKA BIZNESOWA

Zgodność z wartościami

Godny zaufania Brak pewności



RODZAJ KLIENTA

E-identyfikacja a ryzyko

Istniejący	klient Nowy	klient

Adres	e-mail

Numer	telefonu
Skype		FB	Messenger	WhatsApp

Adres	„fizyczny”



RODZAJ KLIENTA

E-identyfikacja a ryzyko

• hasło
• PIN

• głos
• odcisk	palca



DOSTĘPNOŚĆ ONLINE

Model hybrydowy



R&D	dla	e-identyfikacji

DLA BIZNESU I KONSUMENTÓW

Grzegorz	Wójcik,	CEO
+48	601	160	611

Grzegorz.Wojcik@autenti.com

Wizja	rozwoju


