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Niniejszym składam serdeczne podziękowania Panu 
Profesorowi Mirosławowi Kutyłowskiemu i Jego 
Wspólpracownikom za inspirujące dyskusje i przekazane 
materiały w trakcie mojej pracy w Narodowym Funduszu 
Zdrowia dotyczące kryptograficznych aspektów ochrony 
prywatności.



• Sytuacje w których pełna identyfikacja osoby fizycznej nie jest 
potrzebna lub jest niewskazana

• Możliwość pełnej identyfikacji w ściśle określonych okolicznościach 
przez określony podmiot

• Możliwość przesłania podpisanej informacji przez osobę fizyczna 
której tożsamość może być ustalona tylko w określonych 
warunkach przez określony podmiot

• Określenie przestrzeni rozwiązań technologicznych spełniających 
wskazane warunki odpornych na ataki zmierzające do 
nieuprawnionego wejścia w posiadanie chronionej tożsamości

Źródło problemu



Obszary zastosowań

• DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii

• Osoba będąca pracownikiem danej korporacji bez jej pełnej identyfikacji

• Identyfikacja osoby uprawnionej do określonego rodzaju świadczeń 

• Identyfikacja osoby spełniającej określone kryterium (n.p. pełnoletniość)

• Osoba uprawniona do głosowania





Specyfikacja protokołu według BSI

• Restricted Identification Protocol jest statycznym protokołem Diffie-
Hellmana uzgodnienia kluczy

• RI dostarcza w wyniku działania identyfikator specyficzny dla 
danego sektora mający następujące cechy:

• Wewnątrz danego sektora identyfikator ma unikalną wartość dla każdego 
tokena eIDAS

• Nie jest możliwe obliczeniowo połączyć dwa identyfikatory pochodzące z 
różnych sektorów dla żadnego tokena eIDAS

• Zależnie od generacji trzecia zaufana strona może lub nie dokonać 
połączenia identyfikatora



Specyfikacja protokołu według BSI

• Terminal przesyła statyczny sektorowy  klucz publiczny PK Public

oraz parametry domeny D w której odbywa się identyfikacja

• eIDAS token weryfikuje PK Public a następnie oblicza specyficzny dla 
sektora identyfikator I ID Sector = H ( KA ( SKID , PKSector , D )) i odsyła go 
do terminala

• Gdzie:
• PK Public oznacza sektorowy klucz publiczny
• SKID – klucz prywatny ograniczonej identyfikacji
• I ID Sector – ograniczony sektorowy identyfikator
• H – funkcję skrótu
• KA – Key Agreement Function



Specyfikacja protokołu według BSI

• Jeśli protokół jest użyty do sprawdzenia na liście zastrzeżeń 
(Revocation List) statusu tokena eIDAS to terminal sprawdza czy 
otrzymany identyfikator sektorowy I ID Sector jest na tej liście

• Użycie protokołu RI musi poprzedzić pomyślnie zrealizowany 
protokół Terminal Authentication oraz Chip Authentication

• Powyższy wymóg wynika z podatności protokołu DH na atak Man-
in-the-Midlle



Inny mechanizm ?

Podpis pseudonimowy



• Możliwość zapewnienia integralności podpisanych danych i 
autentyczności podpisu bez ujawniania tożsamości podpisującego

• Tożsamość może być jednak ustalona w określonych 
okolicznościach przez uprawniony podmiot (istotne n.p. przy 
fałszywych zgłoszeniach o których mowa w dyrektywie)

• Możliwość podpisywania się w różnych domenach odpowiednimi 
pseudonimami przy użyciu jednego prywatnego klucza, bez 
możliwości połączenia pseudonimów w sposób jednoznacznie 
identyfikujących tożsamość

• Odporność na tzw. atak wyroczni

Koncepcja podpisu pseudonimowego



Specyfikacja protokołu wg BSI

Źródło: Technical Guideline TR 03110 



• Pseudonymous Signature Authentication (PSA)

• Pseudonymous Signature of Message (PSM)

• Pseudonymous Signature of Credential (PSC)

• Właściwy do użycia przez sygnalistę jest PSM

Typy podpisu pseudonimowego



Kwestie do rozważenia

• Jak wskazać domeny właściwe do wypełnienia roli sygnalisty
• Państwo
• Zobowiązane korporacje (ponad 50 pracowników)
• Oba wskazane obszary

• Problemy infrastruktury technicznej realizującej opisane protokoły

• Inne rozwiązania kryptograficzne

• Rozwiązania organizacyjne spełniające wymagania określone w 
dyrektywie

• Źródła finansowania
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