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Czym jest cyfrowa tożsamość?
Cyfrowa tożsamość jest definiowana jako „unikalna reprezentacja podmiotu zaangażowanego w transakcję online”. Zawiera ona zatem dwa
elementy: reprezentację podmiotu i wsparcie w realizacji transakcji
online, realizowanej na przykład na rzecz otwarcia konta bankowego
on-line, złożenia wniosku do administracji publicznej w kanale elektronicznym czy realizowanej automatycznie identyfikacji pozwalającej uzyskać dostęp fizyczny do części budynku służbowego.
Samą „Tożsamość” można natomiast zdefiniować jako zbiór atrybutów
związanych z podmiotem. Cyfrowa tożsamość reprezentuje podmiot
(atrybuty związane z podmiotem) i jest wykorzystywana w transakcjach
elektronicznych. Niepowtarzalna tożsamość cyfrowa jest nadawana
w kontekście usługi cyfrowej. Nie musi ona jednoznacznie identyfikować
podmiotu we wszystkich możliwych kontekstach.
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Jak regulowane jest dzałanie elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania,
takich jak elektroniczne podpisy
i doręczenia w administracji publicznej
i sektorze prywatnym?
Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 910/2014, zwane dalej rozporządzeniem eIDAS, określa zasady identyfikacji elektronicznej i usług zaufania –
takich jak podpisy czy doręczenia elektroniczne - w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii. Do polskiego prawa
dostosowuje to rozporządzenie ustawa o usługach zaufania i elektronicznej identyfikacji.
Identyfikacja elektroniczna dostarcza informacji o użytkowniku usług
elektronicznych, natomiast nie zapewnia dowodów z transakcji elektronicznych. Dostarczaniem narzędzi identyfikacji elektronicznej co do zasady zajmują się państwa członkowskie Unii Europejskiej, choć mogą angażować w to sektor prywatny; tak jest w Polsce, gdzie w dostarczaniu
usług identyfikacji elektronicznej uczestniczy przede wszystkim sektor
bankowy. Usługi zaufania zabezpieczają dowody – tj. podpisy, pieczęci, znaczniki czasu, potwierdzenia doręczeń. Usługi zaufania są świadczone głównie przez firmy, które podlegają nadzorowi państwowemu;
są to dostawcy usług zaufania i kwalifikowani dostawcy usług zaufania.
Po efektywnym wdrożeniu w 2016 rozporządzenia eIDAS, aktualnie następuje jego przegląd i przygotowanie do opracowania i wprowadzenia
tzw. eIDAS v2.0, w którym proponuje się stworzenie unijnego cyfrowego portfela tożsamości, mającego umożliwić identyfikację użytkownika
w procesach on-line w nowej, wystandaryzowanej formule.
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Czym zatem ma być eIDAS 2 i jaki
jest stan prac nad nową
regulacją?
Efektem eIDAS 2 będzie dostarczenie rozwiązań pozwalających na korzystanie z identyfikacji elektronicznej i usług zaufania z poziomu urządzenia mobilnego przez każdego obywatela Unii, bez kosztów bariery
wejścia i z gwarancją możliwości jego akceptacji i wykorzystania w jak
najszerszym kręgu sposobów.
Projekt zmian w rozporządzeniu eIDAS został opublikowany 3 czerwca
2021 roku; od tego czasu trwają negocjacje dotyczące jego ostatecznego kształtu zarówno na poziomie prac Parlamentu Europejskiego, jak
i koordynowanych przez Komisję Europejską prac państw członkowskich.
W marcu 2022 prezydencja francuska przygotowała szereg uzgodnionych zmian do treści rozporządzenia. Treść zmian w rozporządzeniu zostanie potwierdzona do końca bieżącego roku. Równocześnie z pracami legislacyjnymi prowadzone są prace technologiczne, mające na celu
ustalenie jednolitego i referencyjnego rozwiązania technologicznego,
które będzie wspólne dla portfela funkcjonującego w Unii Europejskiej.
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Czym ma być cyfrowy portfel
tożsamości?
Cyfrowy portfel tożsamości jako kluczowy element planowanej nowej odsłony rozporządzenia eIDAS ma być realizacją prawa każdej osoby, która
kwalifikuje się do otrzymania krajowego dokumentu tożsamości, do:
1

posiadania tożsamości cyfrowej uznawanej w całej UE,
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kontrolowania w prosty i bezpieczny sposób tego, ile informacji
chcemy podać serwisom, które udostępniają usługi i wymagają
udostępnienia informacji,

3

gwarancji akceptacji narzędzia cyfrowej tożsamości
w administracji publicznej i sektorze komercyjnym.

Europejska Tożsamość Cyfrowa będzie realizowana za pomocą cyfrowych portfeli w aplikacjach mobilnych na telefony komórkowe i inne urządzenia.

APLIKACJA
MOBILNA

APLIKACJA
DEKSTOP
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USŁUGA
ONLINE

Jakie cechy ma mieć portfel
cyfrowej tożsamości?
Planowany do wdrożenia portfel ma być:

neutralny technologicznie – dostępny na wiodących systemach
operacyjnych telefonów komórkowych i komputerów,

transgraniczny – każdy wydany w UE portfel będzie honorowany
w każdym innym kraju członkowskim UE,

dostępny za darmo dla wszystkich zainteresowanych obywateli
i mieszkańców Unii,

dostępny również dla europejskich podmiotów publicznych
oraz przedsiębiorstw prywatnych,

działający zarówno online, jak i offline,

6

dobrowolny dla obywateli – nie będzie obowiązku korzystania
z portfela np. w kontaktach z urzędami państwowymi,

wydawany przez państwa członkowskie lub organizacje
upoważnione lub uznane przez państwa członkowskie,
które udostępniają portfel użytkownikom końcowym,

powszechny – każdy kraj członkowski będzie miał obowiązek
zaproponować swoim obywatelom przynajmniej jeden portfel,

wzbogacony o możliwość przechowywania poświadczenia
zarówno odkwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych dostawców
usług zaufania,

bezpieczny – przyjęto, że stosowany będzie poziom zabezpieczenia
„wysoki”, co oznacza że jego celem jest zapobieganie możliwości
podszycia się lub modyfikacji tożsamości.
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Cyfrowy portfel tożsamości będzie
materialną lub niematerialną jednostką, która:

prezentuje dane identyfikujące osobę,
prezentuje elektroniczne potwierdzenia atrybutów,
realizuje identyfikację elektroniczną oraz
uwierzytelnienie do usług,
tworzy kwalifikowane pieczęci i podpisy.
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Co portfel cyfrowej tożsamości ma
dać obywatelom krajów
Unii Europejskiej?
Celem portfela jest zapewnienie użytkownikom kontroli nad własnymi
interakcjami i obecnością w internecie.

Podstawowe obszary (przypadki użycia), w których będą miały
zastosowanie funkcje cyfrowego portfela, to:

ZATRUDNIENIE

1. bezpieczna, zaufana i wygodna identyfikacja w celu uzyskania dostępu do usług
online – np. w celu samoobsługi u dostawcy
usług mobilnych, energetycznych, bankowych,

WYKSZTAŁCENIE

2. identyfikacja w procesach „naziemnych”
– wejścia na koncerty, wydarzenia sportowe,

BILET DO TEATRU

3. korzystanie z cyfrowego prawo jazdy,

KLUCZ DO POKOJU

4. dostęp do usług e-zdrowia, np. konta pacjenta, e-recept, certyfikatu covid itp.,

PEŁNOMOCNICTWO

5. weryfikacja i potwierdzanie wykształcenia
/ kwalifikacji zawodowej,
6. poświadczenia wieku.
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Jeśli portfel stanie się „kontenerem” umożliwiającym bezpieczne przechowywanie i wykorzystywanie danych uwierzytelniających / poświadczeń również innych niż tylko zgodnych z eIDAS oraz łączenie tychże
(tj. poświadczeń / danych uwierzytelniających) w ramach jednej transakcji, to będzie narzędziem możliwym do wykorzystania w bardzo wielu
różnych sytuacjach, np.:
dostępu do usług publicznych, takich jak złożenie wniosku
o wydanie aktu urodzenia lub zaświadczenia lekarskiego,
zgłoszenie zmiany adresu,
otwarcia rachunku bankowego,
złożenia deklaracji podatkowej,
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, we własnym kraju lub
w innym państwie członkowskim,
przechowywania recept lekarskich w Unii Europejskiej, z których
można korzystać w dowolnym miejscu w Europie,
przedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek
(wymaganego np. do zakupów) bez ujawniania daty urodzenia,
najmu samochodu za pomocą cyfrowego prawa jazdy,
zameldowania się w hotelu,
logowania się do serwisów online bez konieczności ustawiania
loginów i haseł,
kupna autentycznego produktu (ważny autentyczny bilet na
mecz czy koncert).
Wykorzystanie europejskiej cyfrowej tożsamości ograniczy możliwość
profilowania użytkownika przez usługodawców cyfrowych oraz podniesie poziom jego anonimowości względem dostawców poświadczeń
i atrybutów. Użytkownik udostępniać będzie stronom ufającym tylko niezbędne dane, natomiast wystawca atrybutów nie będzie miał możliwości
kontrolowania miejsc, w których wystawione atrybuty zostały wykorzystane.
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Planowane korzyści i obowiązki dla
firm komercyjnych
Firmy komercyjne – dostawcy usług on-line (ale też on-site) staną się
naturalnymi beneficjentami wdrożonego portfela tożsamości cyfrowej.
Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej uzyskają następujące korzyści
z wdrożenia tego nowego narzędzia zdalnej identyfikacji:
oszczędność czasu, kosztów dzięki realizacji większości procesów
biznesowych w trybie on-line, co może przełożyć się na większą
liczbę klientów,
zastąpienie wieloetapowego wypełniania formularzy jednoetapowym
procesem wprowadzania klienta na rynek (zdalny onboarding),
lepszy monitoring i większe zaufanie do pochodzenia dokumentów
dzięki uruchamianych z poziomu portfela elektronicznemu
znacznikowi czasu oraz elektronicznej pieczęci,
większe zaufanie dla transakcji transgranicznych co dawałoby
lepsze możliwości ekspansji dla firm lokalnych,
szyfrowane połączenia typu peer-to-peer, które mogą być
wykorzystywane do wymiany wiadomości między dwiema stronami,
bez pośredników.
Aby móc akceptować portfel cyfrowej tożsamości klientów w swoich procesach biznesowych, firmy będą musiały spełnić wymagania umożliwiające podłączenie systemu informatycznego firmy do wydawcy portfela
tożsamości europejskiej w danym państwie lub odpowiedniego integratora oraz być firmą zarejestrowaną w EU.
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Firmy z sektorów bankowego, energetycznego, telekomunikacyjnego
oraz należące do tzw. sektora VLOP (Facebook, YouTube itp.) będą miały
obowiązek akceptacji mobilnych portfeli tożsamości w swoich procesach
biznesowych. Będzie się to odbywało wyłącznie na dobrowolny wniosek użytkownika i w odniesieniu do minimalnych atrybutów niezbędnych
do korzystania z konkretnej usługi online, dla której wymagane jest uwierzytelnienie, takich jak np. potwierdzenie wieku.
W założeniach europejska tożsamość cyfrowa oprócz funkcjonalności
włączonych do cyfrowego portfela (takich jak możliwość wydania na jej
podstawie zdalnego podpisu elektronicznego czy uzyskanie potwierdzenia atrybutów), zakłada dodatkowe typu usług zaufania:
elektroniczna archiwizacja dokumentów, pieczęci,
wpis do rejestru elektronicznego / rejestracja danych
elektronicznych w księdze elektronicznej).
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USŁUGA ZAUFANIA

TWORZENIE
WERYFIKACJA
I WALIDACJA

SSL

KONSERWACJA

ZDALNE KWALIFIKOWANE

WPIS DO
REJESTRU
(LEDGER)

URZĄDZENIE DO

ARCHIWIZACJA

SKŁADANIA PODPISU
ELEKTRONICZNEGO

PODPIS

PIECZĘĆ

ZNACZNIK
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DORĘCZENIE

ATRYBUTY

Przewidujemy, że sektor bankowy, który w Polsce charakteryzuje się
już wysokim poziomem ucyfrowienia i nowoczesności narzędzi udostępnianych klientom, będzie wykorzystywał cyfrowy portfel, przede
wszystkim do następujących procesów:

·
on-boarding nowych klientów, w tym firmowych, w kanale zdalnym:
		
		
on-boarding nowych oraz identyfikacja dotychczasowych
		
klientów w kanale fizycznym/on-site,
		
		

uzyskanie oraz życie elektronicznych usług kwalifikowanych
– podpisu, pieczęci, doręczenia.

Z kolei sektory telekomunikacyjny i energetyczny, w którym popularność serwisów (e-boków) jest niższa i brakuje popularnych narzędzi zabezpieczenia transakcji, będą wykorzystywały cyfrowy portfel przy:
on-boardingu on-line oraz logowaniu do e-boków oraz serwisów
integrujących e-boki,
składaniu podpisu elektronicznego pod aneksami na bazie
podpisów zaszytych w portfelu,
usługach elektronicznego doręczenia.
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Konsekwencje dla rozwoju rynku
Jest bardzo prawdopodobne, że dzięki wprowadzeniu cyfrowego portfela koszt identyfikacji osób i podmiotów gospodarczych znacznie
spadnie. W rezultacie ograniczeniu ulegną typowe utrudnienia związane
z weryfikacją. W założeniu wprowadzenie zdecentralizowanych technik
identyfikacji sprawi, że obie strony interakcji, np. administracja publiczna
kontaktująca się z obywatelem czy sprzedawca kontaktujący się ze swoim klientem, będą mogły wzajemnie się weryfikować w sposób bezpieczny, pewny i powszechny.
Bardzo prawdopodobne zatem będzie powstanie list organizacji, którym obywatel będzie mógł zaufać, i takich którym ufać nie powinien.
Listy takie pozwolą na szybkie ustalenie, czy dana organizacja kontaktująca się z obywatelem jest legalna, a tym samym godna zaufania.
Powstanie nowa usługa, polegająca na wydawaniu atrybutów. A dostawcy
atrybutów będą musieli stać się dostawcami usługami zaufania. Tak
więc aby jakaś instytucja, np. uniwersytet, mogła wydać elektroniczne
poświadczenie atrybutu (np. o ukończeniu studiów), będzie prawdopodobnie korzystać z zewnętrznej usługi integracyjnej.
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Dla dobrze działającego ekosystemu niezbędna będzie efektywna
współpraca administracji publicznej na poziomie poszczególnych
państw członkowskich z podmiotami komercyjnymi. Z jednej strony
coraz bardziej znaczącą rolę będą grać integratorzy usług elektronicznej identyfikacji usług zaufania, dla których portfel będzie kluczowym
narzędziem udostępnianym podmiotom komercyjnym, a co za tym idzie
końcowym użytkownikom.
Jednocześnie rosnąć w siłę będą platformy umożliwiające realizację transakcji - przede wszystkim podpisów, doręczeń elektronicznych
w kontekście obiegu dokumentów. Będą one działały jako rozwiązania stand-alone ale również jako usługi w formule B2B2BC. W końcu ma
szansę rozpocząć się „boom” na masowe użycie rozwiązań identyfikacji
mobilnej w kanale onsite – czyli na eventach sportowych i kulturalnych.
Dodatkowo ten cyfrowy ekosystem będzie musiał zawierać zachęty, aby
obywatele i konsumenci wzięli w nim masowy udział.

Następne kroki
Komisja Europejska planuje przedstawienie referencyjnych rozwiązań
technicznych dotyczących portfela cyfrowej tożsamości jesienią 2022
roku. Następnie będą prowadzone prace nad wielkoskalowymi pilotażami, których celem jest demonstracja działania portfela w różnych branżach i różnych zastosowaniach. Przewidywaną datą przyjęcia eIDAS2
jest koniec roku 2022 z zakładanym dwuletnim vacatio-legis.
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Skontaktuj się z autorami broszury aby dowiedzieć się więcej
o zmianach w eIDAS2, cyfrowym portfelu tożsamości i możliwości
wykorzystania nadchodzących zmian dla rozwoju biznesu swojego
przedsiębiorstwa.
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Współpraca przy realizacji:

Sławomir Hadryan

Nota prawna
Opinie zawarte w raporcie wydane zostały na podstawie wiedzy i doświadczenia autorów broszury. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie opinii wydanych
w ramach tego dokumentu.
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