eIDAS 2.0
wybrane wątki podnoszone przy uzgadnianiu
kompromisowej propozycji przedstawionej przez czeską
prezydencję we wrześniu 2022r.
XI Konferencja CommonSign, 8 listopada 2022, Warszawa

przygotowali Anna Weber, Kazimierz Schmidt (Departament Tożsamości Cyfrowej)

Główne cele zmian w eIDAS
1. Zapewnienie dostępu do zaufanych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie
tożsamości cyfrowej, z których można korzystać w wymiarze
transgranicznym, spełniających oczekiwania użytkowników
i zapotrzebowanie rynku;
2. Zapewnienie, aby usługi publiczne i prywatne mogły opierać się na
zaufanych i bezpiecznych rozwiązaniach w zakresie tożsamości cyfrowej;
3. Zapewnienie obywatelom pełnej kontroli nad ich danymi osobowymi
i zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas korzystania z rozwiązań
w zakresie tożsamości cyfrowej;
4. Zapewnienie równych warunków świadczenia kwalifikowanych usług
zaufania w UE oraz ich akceptacji.

Główne zmiany służące realizacji ww. celów
• Europejski portfel tożsamości cyfrowej - narzędzie służące do:

• identyfikacji elektronicznej użytkownika (online i offline) – potwierdzanie
tożsamości
• pozyskiwania, przechowywania i udostępniania elektronicznych
poświadczeń atrybutów –
potwierdzanie cech lub uprawnień
• składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wyrażanie woli

• Rejestr stron ufających korzystających z portfela
Mamy w Polsce portfel (mObywatel) i mamy nawet rejestr stron
ufających (przy węźle krajowym), ale to tylko przyczółek tego co trzeba
zrobić

Główne zmiany służące realizacji ww. celów
• Nowe usługi zaufania:
• elektroniczne poświadczenia atrybutów na podstawie źródeł
autentycznych
• rejestry elektroniczne zapewniające dowody kolejności
zapisów danych przy ochronie integralności danych
• usługi archiwizacji elektronicznej

Chronologia
• Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
europejskiej tożsamości cyfrowej(europejski eID) w dniu 3 czerwca
2021 r. Celem jest zmiana rozporządzenia eIDAS z 2014 r. aby ulepszyć
istniejące ramy dla bezpiecznego dostępu do usług online w całej UE.
• Dyskusje zostały zainicjowane przez Prezydencję PT podczas spotkania
17 czerwca 2021
• Pierwsze czytanie zakończone sukcesem podczas prezydencji SI 15
listopada 2021 r.
• Prezydencja FR przedstawiła swoją pierwszą kompromisową propozycję
w dniach 15 lutego i 5 kwietnia, a druga była omawiana w dniach 23
maja i 9 czerwca

Chronologia
• Prezydencja czeska przedstawiła trzecią czwartą i piątą kompromisową
propozycję oraz wersję na posiedzenie COREPER (Committee of
Permanent Representatives) – organ, który składa się ze stałych
przedstawicieli krajów UE przy Radzie w Brukseli w randze ambasadorów
oraz ich zastępców
• Podczas spotkania WP TELECOM* w dniu 8 listopada 2022 r. prezydencja
czeska zamierza przedstawić zmiany wprowadzone w ostatecznej wersji
propozycji kompromisowej oraz zaprosić delegacje do zgłaszania uwag
końcowych przed przekazaniem tekstu do COREPER w dniu 11 listopada
2022 r. , do dyskusji zaplanowanej na 18 listopada 2022 r.
*The Working Party on Telecommunications and Information Society handles internal and
external policy issues related to information and communication technologies and
infrastructure, internet and the creation of the digital single market in Europe.

Materiały źródłowe
• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a
framework for a European Digital Identity
•
•
•
•

•
•
•
•

Third compromise proposal – 25.08.2022
Fourth compromise proposal - 20.09.2022
Fifth compromise proposal – 19.10.2022
Preparation for Coreper – 3.11.2022

Uwagi państw członkowskich do kolejnych tekstów kompromisowych
Non-Paper by France and Germany (28.09.2022)
Slovenian non-paper (13.09.2022)
Non-paper by Poland (1.09.2022)

Zasadnicze tematy dyskutowane podczas
prezydencji czeskiej (wybór autorski)

Czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej
• Czy sam w sobie jest środkiem identyfikacji elektronicznej czy też tylko
produktem pozwalającym na korzystanie ze środków identyfikacji?
Propozycja z wersji 3.11.2022:
• 3. European Digital Identity Wallets are electronic identification means that
shall enable the user in a manner that is transparent and traceable by the user
to:
• (a) securely request, select, combine, store, delete and present electronic
attestation of attributes and person identification data to relying parties,
including to authenticate online and, where appropriate, offline in order to use
public and private services, while ensuring that selective disclosure of data is
possible;
• (b) sign by means of qualified electronic signatures or and create seal by means
of qualified electronic seals.

Czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej
Propozycja ostateczna (PL):
• 3. Europejskie portfele tożsamości cyfrowej to środki identyfikacji
elektronicznej, które umożliwiają użytkownikowi w sposób przejrzysty i
możliwy do prześledzenia przez użytkownika:
• a) w bezpieczny sposób żądać, wybierać, łączyć, przechowywać, usuwać
i przedstawiać stronom ufającym elektroniczne poświadczenie
atrybutów i danych identyfikujących osobę, w tym uwierzytelniać
online, a w stosownych przypadkach, offline, w celu korzystania z usług
publicznych i prywatnych, zapewniając jednocześnie, że selektywne
ujawnienie danych jest możliwe;
• b) składać kwalifikowany podpis elektroniczny lub i składać
kwalifikowaną pieczęć elektroniczną

Jaki poziom bezpieczeństwa zapewnia portfel
• W pierwotnej propozycji KE był to poziom wysoki
• W toku dyskusji proponowano poziom średni lub wysoki
argumentując to:

• większą dostępnością portfeli (większa łatwość uzyskania przez
użytkowników mających głównie środki wydane na poziomie
średnim np. Dania, Włochy, Polska),
• zapewnieniem użytkownikom wyboru,
• kwestiami techniczno-organizacyjnymi (mało smartfonów które
„sprostałyby” wymaganiom poziomu wysokiego a zewnętrzne
urządzenia to poważne utrudnienie)

Jaki poziom bezpieczeństwa zapewnia portfel
• W ostatniej wersji 3.11.2022 jest poziom wysoki, ale:
• Dodano przepis zobowiązujący Komisję do ustanowienia specyfikacji technicznych i
operacyjnych oraz wskazanie norm referencyjnych w celu umożliwienia aktywacji
portfela użytkownikom korzystającym ze środków identyfikacji elektronicznej godnych
z poziomem „średnim” w połączeniu z dodatkową zdalną procedurą co łącznie spełni
wymagania poziomu pewności „wysoki”.
• Zasugerowano że przejściowa praktyka użycia w razie potrzeby dodatkowych środków
w celu osiągnięcia poziomu wysokiego, np. wykorzystanie tokena zewnętrznego
zapewniającego bezpieczne przechowywanie materiałów kryptograficznych poza
smartfonem to lepsze rozwiązanie niż godzenie się na poziom średni
• Zasugerowano praktykę używanie zewnętrznego tokena tylko w przypadku usług
wymagających poziomu wysokiego – dla usług poziomu średniego wystarczyć powinien
sam smartfon

„Drobna” zmiana w definicji identyfikacji
elektronicznej
• Jest teraz (eIDAS obowiązujący):
• „identyfikacja elektroniczna” oznacza proces używania danych w
postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie
reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną
reprezentującą osobę prawną;
• Nowe (tłumaczenie KS):
• „identyfikacja elektroniczna” oznacza proces używania danych w
postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie
reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną
reprezentującą osobę fizyczną lub prawną

Wynikowa zmiana w definicji danych
identyfikujących osobę
• Jest teraz (eIDAS obowiązujący):
• „dane identyfikujące osobę” oznaczają zestaw danych umożliwiających
ustalenie tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, lub osoby fizycznej
reprezentującej osobę prawną;;
• Nowe (tłumaczenie KS):
• „dane identyfikujące osobę” zestaw danych, wydanych zgodnie z prawem
unijnym lub krajowym, umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej
lub prawnej lub osoby fizycznej reprezentującej osobę fizyczną lub prawną.
Efekt – możliwość wydawania środka identyfikacji
elektronicznej dla opiekuna reprezentującego osobę
wykluczoną cyfrowo ?

Korzystanie z portfela offline
• Nowa definicja:
• „korzystanie w trybie offline z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej”
oznacza interakcję między użytkownikiem a stroną ufającą w fizycznej
lokalizacji, w ramach której Portfel nie musi uzyskiwać dostępu do zdalnych
systemów za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej w celu
interakcji.
• Może mieć to istotne znaczenie dla wyłączenia obowiązku rejestracyjnego
stron ufających korzystających w taki sposób z portfela (taka propozycja była
do wersji piątej 19.10.2022 ale usunięto wyłącznie w wersji z 3.11.2022)
„Based on guidance provided by delegations, the exemption
of offline use cases from the obligation to notified in Article
6b (1e) has been deleted”

rejestracja stron ufających
• W pierwotnej propozycji KE* był to tak przepis:
• W przypadku gdy strony ufające zamierzają polegać na europejskich
portfelach tożsamości cyfrowej wydanych zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem, informują o tym państwo członkowskie, w którym
strona ufająca ma siedzibę, aby zapewnić zgodność z wymogami
określonymi w prawie Unii lub prawie krajowym w odniesieniu do
świadczenia szczególnych usług. Informując o swoim zamiarze
polegania na europejskim portfelu tożsamości cyfrowej, informują
również o zamierzonym wykorzystaniu europejskiego portfela
tożsamości cyfrowej.
*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281&qid=1625823967658

rejestracja stron ufających
• W kolejnych wersjach przepis rozbudowywano o dodatkowe wymagania aby:
• Informacja zgłaszane przez stroną ufającą zawierała w szczególności opis
zamierzonego wykorzystania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej oraz
usług, do których europejski portfel tożsamości cyfrowej będzie używany a nawet
danych osobowych jakie będą wymagane .
• Państwa członkowskie, sprawdzały, czy strony ufające mogą żądać określonych
danych i zapewniają odpowiednie środki w celu spełnienia wymogów określonych
w prawie Unii lub prawie krajowym w odniesieniu do korzystania z europejskiej
tożsamości cyfrowej określonych usług za pośrednictwem portfela.

Celem tych dodatkowych zabezpieczeń była ochrona
użytkownika portfela by nie przekazał swoich danych
osobowych stronie nieuprawnionej do ich żądania

rejestracja stron ufających
• Wiele państw (w tym Polska) zwróciło uwagę, że taka rozbudowa
obowiązku rejestracyjnego nakładająca dodatkowe obowiązali nie tylko
na strony ufające ale także na administrację publiczną (rozbuduje
kosztowną biurokrację rejestracyjną) a i tak nie ochroni nieuważnych
użytkowników przed nimi samymi.
• Kompromisowa wersja obecnie proponowana z 3.11.2022 to:
• Procedura powiadamiania jest opłacalna i proporcjonalna do ryzyka
oraz zapewnia dostarczanie przez strony ufające przynajmniej
informacji niezbędnych do uwierzytelnienia w europejskich portfelach
tożsamości cyfrowej.

rejestracja stron ufających
• Kompromisowa wersja obecnie proponowana (ciąg dalszy):
• [Powiadamianie] powinno obejmować co najmniej państwo
członkowskie, w którym strona ufająca ona siedzibę, oraz jej nazwę i, w
stosownych przypadkach, jej numer rejestracyjny podany w oficjalnych
rejestrach
• Wymóg powiadomienia pozostaje bez uszczerbku dla innych wymogów
dotyczących powiadamiania i rejestracji zgodnie z prawem unijnym lub
krajowym, takich jak te mające zastosowanie do szczególnych kategorii
danych osobowych, które mogą wymagać dodatkowych wymogów
dotyczących zezwolenia.

obowiązek rejestracyjny prywatnych stron ufających
• Zgodnie z pierwotną propozycją KE prywatne strony ufające w tym
w obszarach transportu, energetyki, bankowości i usług finansowych,
zabezpieczeń społecznych, zdrowia, wody pitnej, usług pocztowych,
infrastruktury cyfrowej, edukacji lub telekomunikacji zobowiązane
prawem krajowym lub prawem Unii do stosowania silnego
uwierzytelniania użytkownika lub w przypadku gdy silne
uwierzytelnianie użytkownika jest wymagane na podstawie
zobowiązania umownego muszą zapewnić możliwość korzystania z
portfela (i tym samym zarejestrować się i dostosować usługi)
• Pojawiły się głosy dotyczące skutków tego przepisu dla małych i
średnich przedsiębiorstw (koszty/efekty, kryzys)

obowiązek rejestracyjny prywatnych stron ufających
• Kompromisowa wersja obecnie proponowana z 3.11.2022:
• Wprost wyłącza się mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z
obowiązku polegania na portfelu i rejestracji (choć oczywiście mogą na
nim polegać)
• Przedłuża się okres dostosowania z 6 do 12 miesięcy (tylko dla
prywatnych)
• Zakłada się że państwa członkowskie mogą zwolnić strony ufające z
obowiązku rejestracji, w przypadku gdy prawo unijne lub krajowe nie
przewiduje szczególnych wymogów dotyczących powiadamiania lub
rejestracji w celu uzyskania dostępu do informacji dostarczanych za
pośrednictwem Portfela.

Elektroniczne poświadczenia atrybutów wystawiane
przez organy prowadzące rejestry publiczne
• Pierwotna propozycja KE z góry zakładała, że wyłącznie kwalifikowane
elektroniczne poświadczenia atrybutów będę miały skutek prawny w całej UE
• Polska*, Austria i Słowenia od początku zwracały uwagę na to, że
elektroniczne poświadczenia atrybutów wystawiane wprost przez organy,
prowadzące na podstawie ustaw krajowych, rejestry publiczne zawierające
źródłowe dane autentyczne powinny mieć równoważny skutek prawny
ponieważ:
• kwalifikowany dostawca i tak musiałby polegać na danych otrzymanych od
podmiotu publicznego
• skoro użytkownik może sięgnąć bezpośrednio do rejestru źródłowego to po co
mu pośrednik dodatkowo przetwarzający jego dane?
Zob. Komisja Sejmowa (Komisja do Spraw Unii Europejskiej)
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?documentId=409D32C23E02C73CC1258767003DCA2D

Elektroniczne poświadczenia atrybutów wystawiana
przez organy prowadzące rejestry publiczne
• Trzecie kompromisowe rozwiązanie zaproponowane przez prezydencję czeską
zawierało propozycję uwzględnienia tej uwagi ale jednocześnie nakładało na
organy prowadzące rejestry publiczne praktycznie takie same wymogi jakie
eIDAS nakłada na kwalifikowanych dostawców usług zaufania w art. 24 eIDAS.
• Kolejne kompromisowe propozycje nieco łagodziły te wymogi uwzględniając
argumenty, że skoro rejestr prowadzi na podstawie ustawy wskazany organ to
prowadzi on go zgodnie z tą ustawą właśnie i co za tym idzie nie musi być to
zgodne z eIDAS a mimo to wystarczająco bezpieczne.
• Takie organy wcale nie musza być audytowane przez conformity assessment
body w rozumieniu eIDAS. Ponadto w ramach innych przepisów Single Digital
Gateway Regulation (SDGR) oraz powiązanym z tym systemem Once-Only
Principle (OOP) wymaga się jedynie aby PCZ zgłaszały do KE źródła
autentycznych danych ale nie wymaga się audytowania tych źródeł jako
dostawców usług zaufania

Elektroniczne poświadczenia atrybutów wystawiana
przez organy prowadzące rejestry publiczne
• Polska zaproponowała kompromisowe rozwiązanie aby wymaganie wobec
podmiotu prowadzącego rejestr stanowiący autentyczne źródło i wydającego
elektroniczne poświadczania atrybutów były uznawane za spełnione w
przypadku gdy autentyczne źródło jest bezpośrednio zarządzane przez organ
rządowy i istnieje dokument potwierdzający, że organ rządowy spełnia
wymagania normy ISO/IEC 27001 poprzez certyfikację lub równoważne metody
oceny, lub poprzez zgodność z ustawodawstwem krajowym.
• W ostatniej kompromisowej wersji z 3.11.2022 jest pozostawiony wymóg
audytu przez conformity assessment body w rozumieniu eIDAS czyli organ
akredytowany jako uprawniony do przeprowadzania oceny zgodności
kwalifikowanego dostawcy usług zaufania i kwalifikowanych usług zaufania

Nierozwiązany dotąd (zdaniem autora tej strony
prezentacji) problem identity matching
• Część państw członkowskich dostrzega problem posługiwania się
przez jedną i tą samą osobę różnymi niepowtarzalnymi
identyfikatorami w różnych usługach publicznych, w różnych
państwach członkowskich (państwa nadają własne identyfikatory) i
chciałaby zapewnić możliwość posługiwanie się jednym
identyfikatorem w całej UE – w efekcie nie ma pewności czy osoba
jest tą za która się podaje mimo zgodności imienia nazwiska i daty
urodzenia
• Część państw uważa, że powinno być odwrotnie i osoby fizyczne
powinny móc posługiwać się różnymi identyfikatorami w różnych
usługach aby unikać profilowania
• W praktyce nie udaje się osiągnąć kompromisu, mimo różnych
argumentów z obu stron

Nierozwiązany dotąd (zdaniem autora tej strony
prezentacji) problem identity matching
• Ostatnia propozycja z 3.11.2022 zawiera taki przepis:
• Zgodnie z prawem krajowym użytkownik europejskiego portfela
tożsamości cyfrowej ma możliwość zażądania, aby unikalny i
trwały identyfikator zawarty w minimalnym zestawie danych
identyfikujących osobę i powiązany z portfelem zgodnie z art. 6a
ust. 4 lit. zastąpiony innym niepowtarzalnym i trwałym
identyfikatorem wydanym przez państwo członkowskie.
Żądam zmiany nr PESEL na holenderski citizen service number (CSN)
Ważne: to możliwość zażądania zależna od użytkownika

Wyjaśnienie roli archiwów państwowych
• Słowenia zauważyła, że przepisy dotyczące archiwizacji elektronicznej
mogą być rozumiane jako obowiązki nakładające na archiwa
państwowe spełnienie wymogów jak dla kwalifikowanych dostawców
lub obowiązek korzystania z ich usług
• W wersji z 3.11.2022 dopisano ważny motyw:
• Archiwa krajowe i instytucje pamięci, działające jako organizacje
zajmujące się ochroną dziedzictwa dokumentacyjnego w interesie
publicznym, są zazwyczaj upoważnione do prowadzenia swojej
działalności na mocy prawa krajowego i niekoniecznie świadczą
usługi zaufania w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. W zakresie,
w jakim instytucje te nie świadczą takich usług, niniejsze
rozporządzenie pozostaje bez wpływu na ich funkcjonowanie.

Czym są usługi zaufania ksiąg elektronicznych
• Trzecia wersja kompromisowa:
• Dostawcy usług zaufania dla ksiąg elektronicznych nie powinni być
upoważnieni do identyfikowania osób fizycznych lub prawnych
przesyłających dane do księgi elektronicznej ani „autentyczności”
przesyłanych danych, ponieważ nie są to zadania techniczne związane
z integralnością księgi, ale wymagają weryfikacji prawnej i oceny
przeciwdziałania praniu pieniędzy powierzone innym podmiotom,
takim jak dostawcy usług związanych z aktywami kryptograficznymi.
To jak zapewnić rozliczalność wpisów?

Czym są usługi zaufania ksiąg elektronicznych
• Piąta wersja kompromisowa (tak samo w wersji ostatniej):
• Dostawcy usług zaufania dla ksiąg elektronicznych powinni być
zobowiązani do zapewnienia sekwencyjnego rejestrowania danych w
księdze. Niniejsze rozporządzenie jest niezależnie od wszelkich
zobowiązań prawnych, które użytkownicy rejestrów elektronicznych
mogą być zobowiązani do przestrzegania na mocy prawa unijnego i
krajowego. Na przykład przypadki użycia, które wiążą się z
przetwarzaniem danych osobowych, powinny być zgodne z
rozporządzeniem (UE) 2016/679.
Może jednak rozliczalność powinna być (albo nie) - ale na
podstawie innych przepisów

Kwalifikowane usługi rejestrowanego
doręczenia
• W stosunku do pierwotnej wersji KE wprowadzono transgraniczną
uznawalność tych usług (od trzeciej wersji kompromisowej)
• W ostatniej wersji z 3.11.2022 dopisano ponadto że:
• 3. Dostawcy kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia
elektronicznego mogą uzgodnić interoperacyjność świadczonych przez
siebie kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Takie ramy interoperacyjności muszą być zgodne z wymogami określonymi
w ust. 1. Zgodność potwierdza organ oceniający zgodność.”;
• 4. Komisja może w drodze aktu wykonawczego ustanowić specyfikacje
techniczne i numery referencyjne norm, aby ułatwić przekazywanie danych
między co najmniej dwoma kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania.
Czyli transgranicznie uznawalne ale w ramach jednego dostawcy
bo pomiędzy dwoma może się nie udać przesłać…

Potwierdzanie tożsamości przed wydaniem
kwalifikowanego certyfikatu
• Nie będzie już można polegać na środkach identyfikacji elektronicznej
na średnim poziomie bezpieczeństwa celem wydanie kwalifikowanego
certyfikatu
ale
• Będzie można zastosować „inne metody identyfikacji” zapewniające
identyfikację osoby fizycznej z wysokim poziomem zaufania, których
zgodność potwierdza jednostka oceniająca zgodność
• Wydłużono vacatio legis dla dotychczasowych metod zob. dalej.

Inne zmiany
• Wyłączono możliwość wydania kwalifikowanego poświadczenia
atrybutów opatrzonego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną
kwalifikowanego dostawcy usług zaufania
O co tu chodzi: kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego,
kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej, kwalifikowane
znacznik czasu mogą być opatrzone zaawansowaną pieczęcią
elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania i nie jest to
zagrożenie bezpieczeństwa
• Portfel będzie „available under an open source license”

Vacatio legis
• Stosowanie się do wymogów dotyczących wydawania i polegania na
portfelu ma liczy się nie od wejście życie przepisów rozporządzenia
zmieniającego eIDAS ale od wejścia w zżycie wykonanwczych
przepisów technicznych wydanych przez KE
• Proponuje się wydłużenie vacatio legis możliwości stosowania
dotychczasowych metod wersyfikacji tożsamości przez
kwalifikowanych dostawców do 30 miesięcy od wydanie
rozporządzenia (było 24)
• Ważność kwalifikowanych certyfikatów wydanych na podstawie
poprzedniego rozporządzenia może być kontynuowana przez 24
miesiące (było 12).

Co było w dokumentach non-paper
wymienionych na początku?
• Słowenia zwróciła uwagę na kontekst archiwów państwowych (wyjaśniono w
specjalnym motywie)
• Polska zasugerowała podkreślenie transakcyjnej roli portfela - nie tylko
identyfikacja, atrybuty i podpis ale także niektóre zharmonizowane usługi
(dodano sugerowany motyw i przepisy umożliwiające wspólne ustalanie takich
usług).
• Francja i Niemcy (ważniejsze tematy)
• Utrzymanie procesu wzajemnej oceny jako alternatywy do certyfikacji (nie udało
się)
• Poziom bezpieczeństwa portfela a możliwości techniczne smartfonów i potrzeby
użytkowników (częściowo udało się)
• Trwały niepowtarzalny identyfikator a ochrona danych osobowych (udało się)
• Elektroniczne poświadczenia atrybutów wydawane przez podmioty publiczne
(wsparcie dla PL, AT, SI) (częściowo udało się)

Dziękujemy za uwagę
Anna Weber, Kazimierz Schmidt
Departament Tożsamości Cyfrowej KPRM

Pytania?

