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Podpisz

Podgląd
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Podstawa zaufania do pieczęci

• Przepis prawa
• Umowa w zakresie użycia pieczęci
• Oświadczenie składającego pieczęd
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Nadawanie 
równoważności 
formie pisemnej 

dla kwalifikowanej 
pieczęci?

Duże ryzyko dla 
rozwoju pieczęci i jej 
wykorzystania – brak 
interoperacyjności EU
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Dostawca kwalifikowanych usług zaufania 
świadczący kwalifikowane usługi zaufania:

• e) używa wiarygodnych systemów i produktów, które są 
chronione przed modyfikacją i zapewniają techniczne 
bezpieczeostwo i wiarygodnośd procesów przez niego 
obsługiwanych;

• f) używa wiarygodnych systemów do przechowywania 
przekazanych mu danych w sprawdzalnej postaci, tak aby:

• (i) dane były publicznie dostępne do wyszukiwania dopiero 
po uzyskaniu zgody osoby, do której dane się odnoszą;

• (ii) tylko upoważnione osoby mogły wprowadzad dane i 
zmiany w przechowywanych danych;

• (iii) można było sprawdzad autentycznośd danych;

• g) podejmuje odpowiednie środki zapobiegające fałszowaniu i 
kradzieży danych;
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https://www.eid.as/tsp-map
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