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Co się dzieje z 
podpisanymi

dokumentami?



„Świadoma zgoda na udział w badaniu”
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A podpis 
elektroniczny

?



Podpis elektroniczny lekarza
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Podpis pacjenta

9



Podpis biometryczny
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Ważność podpisu
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Wymagany jest niepodważalny 
dowód, który nie pozwoli na żadne 
wątpliwości co do autorstwa i 
autentyczności  podpisu. 

Aspekty takie jak moment złożenia
podpisu, miejsce, zastosowana
technologia, treść podpisanego
dokumentu lub udział osób trzecich,
w dużym stopniu wzmacniają
uzyskany materiał dowodowy.

Ostatecznym celem jest możliwość wykazania w procesach sądowych ważność 
przedstawionych podpisów, co wymaga, aby podpisy nosiły dane biometryczne, aby 
można je było zidentyfikować poprzez cyfrową kaligrafię, aby były jednoznacznie 
związane z danym dokumentem, aby  gwarantowały integralność dokumentu,
tożsamość autora, ...



BiometrBiometriia a 

++

KryptografiKryptografiaa

+      +      

Kontekst dowodowyKontekst dowodowy

Ważność podpisu



Tak jak w przypadku papieru, zdobywając
wystarczającą ilość danych biometrycznych, biegły
grafolog może przypisać złożony podpis do danej
osoby.

• Współrzędna przestrzenna x(t)
• Współrzędna przestrzenna y(t)
• Siła nacisku p(t)
• Azymut az(t)
• Pochylenia pisma in(t)

Podstawowy element bezpieczeństwa w systemie prawnym

Podpis oparty na biometrii
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… bezwzględnie unikać
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Jedna usługa, najwyższe gwarancje

mobilekiosk



1
6

ViD Signer zbiera 
wszystkie dowody i 
poświadcza dokument

Usługa ViD Signer zadba o
wszystko, aby podpisujący
niczym się nie martwił.

ViD Signer zbiera dowody
biometryczne, jak i te z
kontekstu oraz tworzy
ostateczny dokument, dając dla
podpisu maksymalne gwarancje
prawne.

Wyświetl dokument i 
podpisz go

Tak jak w przypadku kartki
papieru, użytkownik odbiera
dokument przygotowany do
podpisu w swoim urządzeniu,
sprawdza go i podpisuje lub
odrzuca.

Prościej być nie może!

Przygotuj dokument do 
podpisu i wyślij go do
ViD Signer

Wysyłanie dokumentu do ViD
Signer jest bardzo proste,
wystarczy wysłać PDF razem z
danymi osoby podpisującej do
usługi podpisu.

W ramach pomocy udostępnimy
Ci Pluginy, API oraz wymaganą
dokumentację integracyjną.
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Tak proste jak wydrukowaniedokumentu!



WYSIWYS
PODPISUJESZ to co WIDZISZ



Świadoma zgoda na udział w badaniu 
z ViDSigner
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Zespół
Inżynier informatyk z ponad 25 -letnim 
doświadczeniem w branży IT. Ostatnią dekadę 
poświęcił opracowywaniu rozwiązań , które 
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 
prawnego w sieci , pracując m.in. dla Doc on Time, 
jako Dyrektor Technologii i współzałożyciel , dla 
ANCERT i ALBALIA Interactive . Częsty prelegent 
na seminariach poświęconych tożsamości cyfrowej, 
e-Firmie, e-Podpisowi, e-Fakturze lub e-
administracji. Udzielał się w kilku grupach , takich 
jak OpenID , Oasis, ETSI i CEN.

Mgr Telekomunikacji i studia podyplomowe w 
dziedzinie Bezpieczeństwa UPC. Od 10 lat 
uczestniczy w projektach związanych z 
bezpieczeństwem cyfrowym. Pracował w G & D, 
ANCERT, Wisekey i ALBALIA Interactive. Posiada 
bogate doświadczenie w podpisie cyfrowym , 
systemach PKI , inteligentnych kart oraz billingowe 
systemów elektronicznych. Udział w wielu 
seminariach.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Complutense w 
Madrycie oraz Master w dziedzinie technologii 
informatycznych i prawa w Hiszpańskim Instytucie 
IT i Prawa , rozwija swoją wiedzę w kryptografii i 
bezpieczeństwa informatycznego . Brał udział w 
licznych konferencjach dotyczących 
elektronicznych dowodu , podpisu i bezpieczeństwa 
informacji w szerokim tego słowa znaczeniu . 
Audytor CISA , pracował w AC Camerfirma i 
ALBALIA Interactive, rozwój szkoleń i doradztwa 
PKI.

Od 15 lat rozwija działalność w dziedzinie ICT . 
Obecnie jest dyrektorem handlowym jednego z 
największych  konsultantów  SEIDOR . Mgr 
Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie w 
Barcelonie, jest fanem doskonalenie procesów 
poprzez technologie informatyczne i 
internacjonalizację MŚP .
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Wybrane firmy, które zaufały członkom zespołu ...



Partnerzy strategiczni

Partnerzy handlowi

Klienci



Obecność w mediach
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http://youtu.be/m1hu8fpDdTE
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