
Aplikacja eDO App

Upowszechnienie użycia warstwy elektronicznej 
dokumentów tożsamości wśród obywateli,

w administracji publicznej i usługach biznesowych.

Jerzy Judycki



Korzystający
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UX

Statystyki Bezpieczeństwo
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4 210 452 779 zł
Kwota udaremnionych prób wyłudzenia kredytów

116 724
Przestępstw posługiwania się cudzym dokumentem

300 298
Przestępstw podrabiania dokumentów

Źródła: Policja, Związek Banków Polskich

W latach 2010 - 2020
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6 000
3-pokojowych mieszkań w Warszawie

40
Oddziałów szpitalnych

114
Rekordowych wygranych w Lotto

Za 4,2 miliarda zł



2010 2020

4,2 mld zł

Trend spadkowy



Narzędzia do walki z oszustwami

Procesy weryfikacyjne, np. KYC Rozwiązania technologiczneRosnąca świadomość społeczna



Weryfikacja oryginalności i ważności e-dokumentu

Aplikacja mobilna eDO App

Potwierdzenie tożsamości i podpis elektroniczny

Usługi dla firm lub urzędów

Dla e-dowodów osobistych, paszportów i kart pobytu

Rozwiązanie



dokumentów z warstwą elektroniczną
20 milionów 
W Polsce używamy…

6 mln
E-dowodów osobistych - od marca 2019

14 mln
Paszportów

500 tys.
Kart pobytu



krajów76

Unia Europejska*

ONZ*
Źródło: ICAO

Weryfikacja paszportów
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Dane osobowe w warstwie elektronicznej

Kolorowe zdjęcie posiadacza dokumentu

Klucze prywatne obywateli

Certyfikaty obecności, identyfikacji i podpisu

Zabezpieczenia kryptograficzne

„E” w dowodzie osobistym



Indywidualny kod PIN chroni 

użycie kluczy prywatnych

Szyfrowana komunikacja NFC

chroni przed manipulacją

lub podsłuchaniem danych

i nie wymaga fotografowania dokumentu

Odczyt zdjęcia z warstwy 

elektronicznej gwarantuje jego 

oryginalność

Także w:

Kryptografia uniemożliwia skopiowanie 

kluczy prywatnych obywatela

Automatyczny odczyt danych 

eliminuje pomyłki i celowe błędy

Podpisy i certyfikaty pozwalają na 

utworzenie dowodu operacji 

potwierdzenia tożsamości lub 

podpisu elektronicznego
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Weryfikacja tożsamości

Weryfikacja oryginalności i ważności e-dokumentu

Złożenie podpisu elektronicznego

Weryfikacja podpisu elektronicznego

Weryfikacja wieku

Usługi
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eDO App w każdej usłudze kryptograficznie weryfikuje e-dokument.

Cecha dokumentu Weryfikacja eDO App

Oryginalny i ważny Pozytywna

Oryginalny, ale podano błędny kod PIN Negatywna

Oryginalny, ale ważność upłynęła Negatywna

Oryginalny, ale unieważniony (utracony) Negatywna

Oryginalny, ale zawieszony (do 14 dni) Negatywna

Testowy (tzw. specimen) Negatywna

Fałszywy (kopia wizualna lub elektroniczna) Negatywna

Bez warstwy elektronicznej Brak możliwości weryfikacji

Walidacje w eDO App



Przykładowe zastosowania

Usługi finansowe
lub telekomunikacyjne

Usługi najmu mieszkań, 
pojazdów lub maszyn

Usługi medyczne Usługi wymagające 
weryfikacji pełnoletności

Usługi dostawy mediów

Usługi publiczne, notarialne 
prawnicze lub edukacyjne



eDO App użyjemy w ponad 400 miejscach

Firmy i urzędy Partnerzy technologiczni

Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

https://pacjent.gov.pl/
https://wws.ceidg.gov.pl/
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.ekrus.gov.pl/p4b-web/index.html
https://ekrs.ms.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup
https://gabinet.gov.pl/
https://gis.gov.pl/
https://www.uw.edu.pl/
https://info-car.pl/new/


15 miesięcy z eDO App

1,5 mln
Użyć e-dokumentów

1 mln
Pobrań aplikacji

4,4 / 4,7 / 4,3
Oceny aplikacji Google Play / App Store / AppGallery
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Model

Aplikacja mobilna

Klient Partnera Partner

Dostawca usług

Potwierdzenie 
tożsamości

Podpis 
elektroniczny

Użycie
e-dokumentu API usługowe

Weryfikacja
e-dokumentu



Zdalne potwierdzenie tożsamości
z użyciem eDO App i e-dowodu osobistego

Klient inicjuje proces
w aplikacji mobilnej
lub na stronie www Partnera

W eDO App potwierdza operację
i używa e-dowodu, podając kod PIN

System Partnera otrzymuje
potwierdzone dane klienta

Podanie kodu PIN można zastąpić lub uzupełnić biometrią twarzy
opartą o zdjęcie z warstwy elektronicznej
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Podpisany challenge lub plik

Podpis opatrzony certyfikatem obywatela

Pieczęć elektroniczna PWPW

Znacznik czasu operacji

Logi przetworzonych danych osobowych

Dowody użycia w eDO App



Pytania i odpowiedzi



Dziękuję

www.edoapp.pl

Jerzy Judycki


