VARNO PRIZNAVANJE ELEKTRONSKIH IDENTITET MED DRŽAVAMI EU
Cilj projekta STORK je čezmejno prepoznavanje elektronske identitete državljanov
sodelujočih držav. Slovenija spada v skupino držav, ki temelji na distribuiranem sistemu PEPS
(Pan European Proxy Service).
PEPS državljanom v državah Evropske unije omogoča zaupen in varen dostop do spletnih
aplikacij v drugih državah EU. Slovenski državljan ne potrebuje drugega kot digitalno
potrdilo izdajatelja v Sloveniji, da izkaže svojo identiteto in dobi dovoljenje za pooblaščen
dostop do spletnih aplikacij v drugi državi, npr. za spremembo naslova prebivališča.
Digitalno potrdilo s pripadajočim zasebnim ključem je lahko na disku računalnika, pametni
kartici, mobilnem telefonu itd. V slovenskem PEPS so trenutno priznana digitalna potrdila
izdajateljev SIGEN‐CA, SIGOV‐CA in POŠTArCA, potrdila na mobilnem telefonu in potrdila
drugih izdajateljev še ne delujejo.
Aplikacija, ki omogoči prijavo preko sistema PEPS, je popolnoma neodvisna od različnih sistemov preverjanja identitete in
zaupanja v različnih državah EU. S tem si ponudnik storitve lahko enostavno in hitro razširi bazo uporabnikov na celotno EU. V
Sloveniji sta trenutno na PEPS priključeni dve pilotni aplikaciji. To sta Moja pošta (e ‐Delivery) pri Pošti Slovenije in Sprememba
naslova (Change of Address) pri Ministrstvu za notranje zadeve.
Lastnosti sistema PEPS:
Uporaba preko kateregakoli znanega brskalnika, ki podpira JavaScript in SSL: IE, FF, Chrome, Safari, Opera ...
Deluje neodvisno od uporabnikovega operacijskega sistema (Windows, Linux, Mac ...).
Podpiral bo vse slovenske izdajatelje kvalificiranih digitalnih potrdil.
Noben osebni podatek ne gre v drugo državo brez izrecne odobritve uporabnika‐državljana.
Identifikator, ki ga dobi aplikacija, je zaradi varovanja zasebnosti za vsako aplikacijo drugačen in z njim ni mogoče
loviti osebnih podatkov iz različnih aplikacij.
Vsi prenosi podatkov potekajo po varnih povezavah SSL.

E‐VROČANJE

Države Estonija, Avstrija, Slovenija in Luksemburg, ki
sodelujejo v projektu STORK, so se odločile, da bodo
uporabo svojih varnih predalov elektronskega vročanja
omogočile tudi tujim državljanom, ki svojo identiteto
dokazujejo preko infrastrukture projekta STORK. Tako
lahko npr. slovenski državljan odpre varen predal na
estonskem portalu DigiDoc in tja prejema pošiljke
estonskih pošiljateljev. Luksemburg v projektu sodeluje
samo kot uporabnik storitve, saj nima svojega sistema za
e‐vročanje.
Avstrija in Slovenija sta svojo storitev še nadgradili, tako
da lahko pošiljatelj sporočila za naslovnika navede predal
e‐vročanja v drugi državi. S tem npr. uporabnik
slovenskega varnega predala na moja.posta.si prejema
pošiljke od avstrijskih pošiljateljev, ne da bi ti morali prej
odpreti svoj predal na Moja pošta.si.

SPREMEMBA NASLOVA

Če se nameravate preseliti v Španijo, Portugalsko, Švedsko ali
Estonijo, vam lahko pridejo prav storitve, ki so bile razvite v
okviru pilota Sprememba naslova znotraj projekta STORK. Gre
za spletne aplikacije, ki državljanom EU olajšajo spremembo
naslova prebivališča pri selitvi iz ene države v drugo. V vseh
državah se uporabnik lahko identificira preko infrastrukture
projekta STORK in izbere enega od dveh scenarijev uporabe:
• pridobitev uradne izjave o trenutnem naslovu prebivališča
oddaja te izjave v drugi državi
Izjava je dokument v formatu PDF, ki poleg identifikacijskih
podatkov osebe vsebuje točen naslov, kakršen je registriran
za to osebo v državi, ki izdaja dokument. Dokument
elektronsko podpiše uradna institucija, katere podpis
priznavajo druge države, ki sodelujejo v projektu. Podpis je
sicer standarden in ga tehnično prepozna tudi Acrobat
Reader. V prvem scenariju uporabnik ta dokument shrani na
svoj računalnik, v drugem scenariju pa ga odda v drugi državi
za eno ali več institucij.
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Uporabnik (državljan) v aplikaciji izbere prijavo preko evropske identitete oz. okolja STORK.
Uporabnik izbere državo, v kateri je pridobil svoje digitalno potrdilo ali drug e‐identifikator. Slovenski
državljan izbere Slovenijo.
Aplikacija preusmeri uporabnika na strežnik PEPS v državi aplikacije.
PEPS nadalje preusmeri uporabnika na strežnik PEPS v državi, ki jo je izbral uporabnik v točki 2.
Slovenskega državljana preusmeri v Slovenijo.
PEPS uporabniku izpiše seznam osebnih podatkov, ki jih je zahtevala aplikacija.
Uporabnik izbere in potrdi podatke, ki jih dovoli pridobiti aplikaciji.
PEPS od uporabnika zahteva identifikacijo. Uporabnik mora vstaviti kartico oziroma izbrati potrdilo in
vnesti geslo oziroma PIN.
PEPS pridobi manjkajoče podatke iz uradnih evidenc.
Uporabnik zdaj vidi tudi vrednosti podatkov in lahko še enkrat izbere podatke ter jih posreduje
aplikaciji.
PEPS preusmeri uporabnika nazaj na strežnik PEPS v državi aplikacije in nato nazaj na aplikacijo.
Aplikacija dobi od PEPS‐a podpisan odgovor s podatki o državljanu. V skladu s pravili aplikacije te
podatke uporabi in uporabniku dodeli ustrezna dovoljenja.

Več informacij:
stork@gov.si
http://www.eid‐stork.eu
http://www.mju.gov.si

