
Jeden obywatel – jedna tożsamość
– identyfikacja osoby

Borys Czerniejewski – Infovide S.A. 
oraz
Wiesław Paluszyński – Trusted Information Consulting sp. z o.o.

prezentują:

Fikcyjna historia dwóch osobowości,
oparta na faktach…



w rolach głównych…

nr ID 47302200234
ur. 20.02.1973 r.
narodowość estońska
płeć żeńska
oczy niebieskie
wzrost 170 cm
znaków szczególnych brak
zameldowana: 43118 Tallinn, 
Holmsgatan 30
stan cywilny: panna
prawo jazdy kat. B
samochód: Volvo S90

Mari-Liis Männik

nr ID ????
ur. ????
narodowość ????
płeć żeńska
oczy ????
wzrost ????
znaki szczególne: ????
zameldowana: 53 Olden St., 
Princeton, NJ 08544
stan cywilny: ????
prawo jazdy kat. D
samochód: ????

Fatima Ayisha Khomeini



podróżować po krajach UE
głosować elektronicznie
nie nosić innych dokumentów
(np. prawa jazdy)
składać podpis elektroniczny
używać adresu:
Mari-Liis.Mannik@eesti.ee
w kontaktach z urzędami
mieć dostęp do budynków 
publicznych
nie mieć biletu w autobusie 
(jeśli opłaciła abonament) 
regulować opłaty w banku
brać udział w programach 
lojalnościowych

Mari-Liis może:       

co daje jawność?

podróżować po USA
prowadzić samochód 
osobowy z automatyczną
skrzynią biegów
płacić podatki
odbierać przekazy imienne 
na poczcie
????
????
????
????
????
????
????

Fatima może:         



firma

platforma dostępowa

usługi
i inf.
dla
klienta

G2C
G2B

usługi
i inf.
dla
jedn.

G2G

Klienci
administracji

Platforma centralna
informacyjna – portal,  usługowa - MOST

Jednostki
administracji

App 1

App 2

App 3

App x – moduły platformy centralnej
(aplikacje platformy)

usługi
i inf. jedn.

usługi
i inf. firmy

obywatel jedn. adm.



dostaje maile od podrywaczy, bo 
jej adres jest znany i wszyscy 
wiedzą, że jest panną
nie zostanie nauczycielką, bo raz, 
w wieku 16 lat paliła marihuanę
ubezpieczyciel podwyższył jej 
składkę, bo pięć lat temu miała 
trzymiesięczne zwolnienie 
lekarskie
rzucił ja jej chłopak Mats
Ericsson, bo jak zamawiał od niej 
taksówkę, usłyszał: „Dzień dobry 
Panie Larssen!”
nie dostała premii, bo 
w czasie pracy spędziła dwie 
godziny w bibliotece

Mari-Liis

co powoduje jawność?

może wraz z najlepszym kolegą
męża kupić podręcznik 
Kamasutry i nikt się o tym nie 
dowie
może przedstawiać się
w Internecie jako szesnastoletni 
Karolek
może zmienić wyznanie, a jej 
koleżanki dalej będą się do niej 
odzywały
nikt nie dowie się, że miała guza 
i nie podniosą jej składki na 
ubezpieczenie
może nierozpoznana oglądać
w kinie film, w którym zagrała 
główną rolę

Fatima                



może zostać zabita przez fanatyka 
religijnego, bo jest zwolenniczką
aborcji i wszyscy o tym wiedzą

Mari-Liis

czym się to może skończyć?

może niezauważona wejść do 
supermarketu i zdetonować
bombę, którą ma przy pasie 

Fatima                



Wiesław Paluszyński

Prezes
Trusted Information Consulting sp. z o.o.

wieslaw.paluszynski@ticons.pl
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