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Zdalna identyfikacja - metody

Open Banking Apiprzelew weryfikacyjny mojeID profil zaufany e-dowód

Transmisja audiowizualna z wykorzystaniem dokumentu tożsamości



Zdalna identyfikacja z dokumentem tożsamości - wyzwania

- czy jest dozwolona? (na początku także banki, nadal: TSP, branża telekomunikacyjna)

- czy spełnia wymagania jakościowe?



Zdalna identyfikacja z dokumentem tożsamości - różnice w UE

- Niemcy: proces określony przez BAFIN, wskazana rozmowa wideo z operatorem

- Słowacja: wymagany drugi dokument

- Francja: konieczność spełnienia wymogów ANSSI

- Czechy: ograniczona możliwość korzystania z tego kanału

- Włochy: dozwolone dla wydawania kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Brak możliwości odniesienia się do ogólnych wytycznych i wymogów w zakresie potwierdzania tożsamości w 

procesach zdalnych. 



Standard ETSI TS 119 461

‘Identity proofing is the process of verifying with the required degree of reliability that the 

purported identity of an applicant is correct.’



Standard ETSI TS 119 461

‘Identity proofing is the process of verifying with the required degree of reliability that the 

purported identity of an applicant is correct.’

‘The scope of the present document is identity proofing of applicants to be enrolled as 

subjects or subscribers of a Trust Service Provider (TSP).’



Standard ETSI TS 119 461

‘Identity proofing is the process of verifying with the required degree of reliability that the 

purported identity of an applicant is correct.’

‘The scope of the present document is identity proofing of applicants to be enrolled as 

subjects or subscribers of a Trust Service Provider (TSP).’

‘Identity proofing can be carried out by the TSP as an integral part of the trust service 

provisioning. It can also be the task of a specialized Identity Proofing Service Provider 

(IPSP) acting as a subcontractor to the TSP; such a separate IPSP can provide services to 

several TSPs.’



Standard ETSI TS 119 461

The present document poses policy and security requirements specific to identity proofing 

covering applicable technologies and use cases, resulting in identity proofing to a Baseline 

Level of Identity Proofing (LoIP) that is considered applicable to all relevant ETSI trust 

services standards.



Standard ETSI TS 119 461

The present document poses policy and security requirements specific to identity proofing 

covering applicable technologies and use cases, resulting in identity proofing to a Baseline 

Level of Identity Proofing (LoIP) that is considered applicable to all relevant ETSI trust 

services standards.

baseline LoIP: Level of Identity Proofing (LoIP) reaching a high level of confidence based on 

the fulfilment of general good practice requirements for the identity proofing process and 

considered suitable for the trust services policies currently defined by ETSI standards



Standard ETSI TS 119 461

The present document poses policy and security requirements specific to identity proofing 

covering applicable technologies and use cases, resulting in identity proofing to a Baseline 

Level of Identity Proofing (LoIP) that is considered applicable to all relevant ETSI trust 

services standards.

baseline LoIP: Level of Identity Proofing (LoIP) reaching a high level of confidence based on 

the fulfilment of general good practice requirements for the identity proofing process and 

considered suitable for the trust services policies currently defined by ETSI standards

This level aims to protect against typical attacks as described in Annex B of the 

present document.



Standard ETSI TS 119 461 - Proces

1. Initiation - powiadomienie aplikanta o celu i przebiegu procesu

1. Attribute and evidence collection - proces pobierania atrybutów i dowodów potwierdzających te 

atrybuty od Aplikanta 

1. Attribute and evidence validation - weryfikacja przedstawionych atrybutów i dowodów

1. Binding to applicant - potwierdzenie, że przedstawione dane należą do aplikanta

1. Issuing of identity proofing result - bezpieczne przekazanie wyniku procesu. Dowody procesu 

muszą być pełne i zachowane w odpowiedni sposób (czas, confidentiality, itd.).



Standard ETSI TS 119 461

Standard skupia się na potwierdzaniu zdalnym, za pomocą:

● dokumentu z warstwą wizualną 

● dokumentu z warstwą elektroniczną (digital document)

● środki identyfikacji elektronicznej (eID)

● kwalifikowanego podpisu 



Standard ETSI TS 119 461 - Implementacja

1. Wdrożenie procesu ISMS zgodnie z ISO 27001

2. Zidentyfikowanie brakujących elementów względem normy ETSI TS 119 461

3. Przygotowanie planu procesu

4. Rozmowy z TSP

5. Przygotowanie proofing policy

6. Implementacja usługi

7. Przygotowanie do audytu



Standard ETSI TS 119 461 - RYZYKA

- wadliwa polityka procesu

- zainicjowanie procesu przez atakującego

- niewystarczająco dobrze zabezpieczone dokumenty tożsamości

- niewystarczające informacje dostępne na dokumencie tożsamości

- skradziony lub unieważniony dokument

- sfałszowany dokument tożsamości

- wykorzystanie nieistniejącego dokumentu tożsamości

- brak odpowiedniej wiedzy operatora w zakresie prezentowanego dokumentu

- błąd operatora

- niewystarczająco dobra obsługa danego dokumentu przez oprogramowanie

- brak dostępu do warstwy elektronicznej dokumentu (lub do pewnych danych)



Standard ETSI TS 119 461 - RYZYKA

- słaba jakość transmisji wideo (możliwość wykorzystania w celu ukrycia podrobienia dokumentu)

- możliwość zaprezentowania wydruku zdjęcia dokumentu zamiast prawdziwego dokumentu

- możliwość zaprezentowania odpowiednio przygotowanego video zamiast prawdziwego dokumentu

- możliwość użycia deep fake w czasie prezentacji dokumentu

- możliwość wstrzyknięcia innego streamu w transmisji video

- możliwość modyfikacji danych przed ich wysłaniem

- możliwość zaprezentowania obrazu zamiast twarzy osoby

- możliwość zaprezentowania odpowiedniego przygotowania nagrania zamiast wizerunku osoby

- możliwość użycia maski

- możliwość użycia deep fake w czasie prezentacji wizerunku osoby

- brak odpowiedniej wiedzy operatora w zakresie potwierdzenia wizerunku danej osoby

- wykorzystanie podobnego wizerunku przez różne osoby



Standard ETSI TS 119 461 - RYZYKA

- możliwość użycia dawno wydanego dokumentu (nawet 15 lat wcześniej) - posługiwanie się 

“nieaktualnym” wizerunkiem

- słaba jakość zdjęć osoby na dokumencie

- niewystarczająca jakość oprogramowania wspierającego porównywanie wizerunku osób

- niespójność lub niedokładność danych referencyjnych.

- wykorzystanie socjotechniki

- przekupstwo operatora

- zmowa z operatorem

- użycie dokumentu z unieważnionym certyfikatem

- podatność w implementacji eMRTD

- podatności w komponentach wykorzystywanych w procesie weryfikacji

- przejście procesu identyfikacji pod przymusem

- skorzystanie z zewnętrznych usług (np. operatora)



self-developed face comparison system for onboarding process 

Document photos (id / passport)

visual 

layer

electronic 

layer

FACELAB



Threats

● similar-looking person

● a photograph

● a mask

● models attacks

● deep fake recordings

Panda 

60% 

confidence

Pizza 

95.2% 

confidence

http://drive.google.com/file/d/1tjV8cP8a7tyD5tdQS2Ro1ZUR7VpRSKto/view
http://drive.google.com/file/d/1hexBsBjfezuwr2xrwwfK83RfhJRcKTME/view
http://drive.google.com/file/d/1aPIAiU7DU-yozEDy_K-6BY34mTTQfBMv/view
http://drive.google.com/file/d/1gYe2ixTR2xhJZcZ1gZENQhjMNMckxWpr/view


3D Liveness detection

http://drive.google.com/file/d/1TuyP_qEo3Mu9z1c7xtQwJ_eLExiKJJaW/view


Standard ETSI TS 119 461

The present document has the potential to have wider applicability than the 

defined scope, but any application for other purposes than enrolment to trust 

services is out of scope. 
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