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Czy założenia MC zostały zrealizowane?
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Jak dzisiaj wygląda w Polsce rynek eID?
Brak synergii działania różnych graczy na rynku.
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Niewykorzystany potencjał krajowego schematu
identyfikacji.

Niechęć do dzielenia się identyfikacją między
różnymi podmiotami na rynku.

Budowanie lokalnych monopoli w zakresie
wykorzystania identyfikacji, widząc w tym
przewagę konkurencyjną na rynku e-usług.
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Chaos informacyjny - brak spójnego przekazu
na temat identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania, w tym podziału odpowiedzialności
stron świadczących usługi związane z eID.

Działania państwa destabilizujące rynek
usług zaufania i identyfikacji elektronicznej.

Brak wsparcia polskiego prawodawcy
w zakresie hybrydowych metod zdalnej
identyfikacji.
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Wniosek:
Brak ujednoliconych
schematów
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zdalnej identyfikacji
i klarownych modeli biznesowych.

Niechęć do dzielenia się identyfikacją między
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w zakresie hybrydowych metod zdalnej
identyfikacji.

6

5

System federacyjny – teoria vs. praktyka
Niewykorzystany potencjał krajowego schematu identyfikacji elektronicznej.
Ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej przewiduje, że do węzła krajowego mogą być
podłączone zarówno podmioty publiczne jak i komercyjne w dwóch rolach, jako:

„dawcy tożsamości” –

„biorcy tożsamości” –

podmioty utrzymujące systemy
identyfikacji elektronicznej
i dostarczające środki
identyfikacji elektronicznej

podmioty działające na rynku
komunikacji elektronicznej,
gdzie konieczna jest
identyfikacja osób
korzystających z usług
świadczonych zdalnie

W praktyce węzeł krajowy, jako system federacyjny działa jednokierunkowo
– odbiorcami systemu są e-usługi publiczne.
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Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi
rynku e-usług.
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Chaos informacyjny i pojęciowy
Brak spójnego przekazu na temat identyfikacji elektronicznej i usług zaufania.
Przykłady „wyjaśnień” z portali uchodzących za eksperckie w dziedzinie finansów lub prawa:
„Profil zaufany a podpis elektroniczny –
co je różni? Zarówno podpis elektroniczny,
jak i ePUAP są podpisami potwierdzającymi
tożsamość. Do głównych zalet…”

„Profil zaufany (eGo) - jest podpisem
potwierdzającym tożsamość (przypisanym
do konkretnego numeru PESEL)…”

Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej, a nie podpisem.
„Odpowiednikiem złożenia własnoręcznego
podpisu na dokumencie, jest złożenie
elektronicznego podpisu zaufanego
poświadczonego profilem zaufanym.”

To prawda tylko w relacji
z administracją,
a nie w rozumieniu k.c.
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Przykłady
Nieuregulowane korzystanie z „państwowej identyfikacji”
w elektronicznym obrocie prawnym na rynku komercyjnym
Profil i podpis zaufany w usługach komercyjnych
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Przykład 1.
„Podpisz umowę z PGE bez wychodzenia z domu”

„Koniecznym warunkiem do podpisania
umowy w sposób zdalny jest posiadanie
profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu
kwalifikowanego. Profil zaufany to wygoda
i oszczędność czasu. Jest środkiem identyfikacji
elektronicznej,
uwiarygadniającym
osobę
korzystającą z usług internetowych. Aby założyć
profil zaufany wystarczy…”
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Przykład 2.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu:
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Podstawy prawne i modele biznesowe usług eID
Profil i podpis zaufany w usługach komercyjnych

Podmioty komercyjne nie są
podłączone do węzła krajowego
eID, czyli profil zaufany jako
środek identyfikacji elektronicznej
nie jest bezpośrednio
udostępniany tym podmiotom,
ale pośrednio z niego korzystają.
Na jakich warunkach?

Czy kwestia ta jest uregulowana prawnie
w zakresie:
✓ odpowiedzialności, w tym komercyjnych
„dawców tożsamości (głównie banków)
za ewentualne szkody związane z błędną
identyfikacją;
✓ odpłatności (lub jej braku) w stosunku
do komercyjnych „dawców tożsamości”
(gównie banków)?
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Wniosek:
✓ odpowiedzialności, w tym komercyjnych
„dawców tożsamości
(głównie banków)
Brak uregulowania powyższych
kwestii
za ewentualne szkody związane z błędną
identyfikacją;e-usług.
utrudnia prawidłowy rozwój

Na jakich warunkach?

✓ odpłatności (lub jej braku) w stosunku
do komercyjnych „dawców tożsamości”
(gównie banków)?
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Schematy zdalnej identyfikacji
Identyfikacja ≠ Identyfikacja
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Schematy zdalnej identyfikacji
Różne „sektorowe” regulacje dotyczące zdalnej identyfikacji

Sektor bankowy

Prawo bankowe
Decyzja UKNF

Sektor
telekomunikacyjny

Sektor usług
zaufania

Projekt Prawa
Komunikacji
Elektronicznej

Komunikat
Pełnomocnika
Cyberbezpieczeństa

Sektor publiczny

Ustawa
o informatyzacji
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Schematy zdalnej identyfikacji
„Półprawdy” i prawdy o zdalnej identyfikacji
Powszechne przekonanie,
że usługi zdalnej identyfikacji:

Przekonanie jest niepełne:

nie zapewniają wiarygodności
równoważnej weryfikacji f2f,

Poziom wiarygodności może nawet przewyższać
metodę f2f.

brak dostępnych usług eID
o wymaganej wiarygodności,

Istnieją rozwiązania gwarantujące poziom
odpowiedni do wymagań: prawnego lub
biznesowego. Jednak często nieuzasadnione
ograniczenia prawne, utrudniają skorzystanie z
nich. Niestety polskie prawo jest tu przykładem.

są skomplikowane dla osoby
weryfikowanej.

Kwestia „podania” – każdą usługę należy UX
przygotować – są takie rozwiązania na rynku.
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Ujednolicenie schematów zdalnej identyfikacji
to pilna konieczność
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Co należy uregulować?
6 lat od ustanowienia rozporządzenia eIDAS
w polskim systemie prawnym nie wskazano żadnej
metody zdalnej identyfikacji, którą zgodnie
z art. 24.1 d) eIDAS mogliby wykorzystać polscy
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania
w procesie wydawania kwalifikowanych
certyfikatów podpisu elektronicznego,
co ograniczało drastycznie podaż certyfikatów
kwalifikowanych, szczególnie w warunkach
pandemii, a także konkurencyjność polskich
podmiotów nie tylko na rynku polskim.

Projekt odpowiednich przepisów
przygotowany przez KPRM wkrótce
poddany będzie konsultacjom społecznym.
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Co należy uregulować?
Należy przyjąć za wiarygodną (adekwatnie do
wymaganego poziomu bezpieczeństwa) każdą
metodę, która pozytywnie została zaudytowana przez
niezależną, akredytowaną (zgodnie z przepisami UE)
jednostkę oceniającą.
W szczególności należy mieć na uwadze, że przyszłość
wiarygodnej i powszechnie dostępnej usługi zdalnej
weryfikacji tożsamości, to stosowanie metod
hybrydowych. To znaczy łączenie w jednym procesie
różnych sposobów weryfikacji tożsamości o różnym
poziomie wiarygodności, ale też o wykluczających się
podatnościach na fraudy.
W ten sposób można osiągać pożądany poziom
bezpieczeństwa przy user friendly komunikacji
z osobą weryfikowaną.
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Co należy uregulować?
A może nic nie robić, tylko poczekać?

eIDAS 2.0 szansą na
uporządkowanie zdalnych
metod identyfikacji
zarówno elektronicznej,
wideo jak i hybrydowej.
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Co należy uregulować?
Niezależnie od regulacji
unijnych należy stworzyć
w Polsce rzeczywisty model
federacyjny budowany
w partnerstwie publicznoprywatnym.
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Doradca Prezesa, Asseco Data Systems
e-mail: andrzej.rucinski@assecods.pl
Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Ruciński
Powód: Auter prezentacji
Data: 2021.11.05 19:35:31
+01'00'

Asseco Group

Asseco Data Systems

www.asseco.com

www.assecods.pl

@asseco_group

@assecods

linkedin.com/company/asseco-group

linkedin.com/company/assecods

fb.me/assecods

Zastrzeżenia prawne
Zawartość prezentacji stanowi przedmiot własności i jest chroniona przepisami prawa. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich
rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy obowiązujących przepisów w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek treści zawartych w prezentacji może
stanowić naruszenie praw przysługujących Asseco Data Systems S.A. (autorskich praw majątkowych, praw ochronnych do znaków towarowych lub innych)
lub praw przysługujących Asseco Poland S.A. w takim zakresie w jakim Asseco Data Systems S.A. korzysta z treści, do których prawa przysługują Asseco
Poland S.A. na podstawie zawartych umów i porozumień. Treści dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie,
wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Data Systems S.A. wyda na to wyraźną
zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie treści niniejszej prezentacji (w całości lub w części)
przez osoby trzecie jest niedozwolone. Asseco Data Systems S.A. zastrzega, że prezentacja może zawierać treści stanowiące odesłania do ofert i usług
podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty.
Asseco Data Systems S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte
w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.
Nazwa oraz logo Asseco Data Systems S.A. jak i Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej
zgody ze strony ww. podmiotów.
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