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Elektronická
identifikačná karta (eID)
Úložisko vašej elektronickej identity

Elektronická identifikačná karta (tzv. eID karta) je novým typom občianskeho
preukazu s elektronickým kontaktným čipom.
Elektronická identifikačná karta, rovnako ako klasický občiansky preukaz, občanovi
poslúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi
a inštitúciami. Okrem toho však eID s čipom poskytuje aj možnosť preukazovania
totožnosti v elektronickom prostredí. Funkcia preukazovania totožnosti držiteľa je
základná a nevyhnutná funkcia pri používaní elektronických služieb prostredníctvom internetu vo verejnom i v súkromnom sektore.
Vydávanie eID kariet je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci
ktorého štát občanom postupne sprístupní cez internet elektronické služby
verejnej správy – tzv. eGovernment služby.

Bezpečnostný osobný kód (BOK) je kombináciou viacerých číslic, ktorú si zvolí
držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie eID karty, neskôr osobne pri preberaní eID
karty alebo kedykoľvek počas doby platnosti eID karty na oddelení dokladov
okresného riaditeľstva Policajného zboru. Kód slúži spolu s eID kartou na potvrdenie totožnosti držiteľa eID karty pri elektronickej komunikácii s informačnými
systémami orgánov verejnej správy a súkromného sektora.
Zadanie BOK nie je pre občanov povinné, občan má možnosť rozhodnúť sa, či bude
alebo nebude využívať elektronické služby. BOK je možné kedykoľvek zablokovať.
Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom pokuse o jeho zadanie.
V prípade potreby si na tomto mieste môžete zapísať Váš bezpečnostný
osobný kód

Základnou požiadavkou pri prístupe k službám je bezpečná autentifikácia
a jednoznačná identifikácia osoby. Dôveryhodným prostriedkom pri prístupe
občana k eGovernment službám je práve eID karta – bezpečné médium pre uloženie
identifikačných údajov občana, inak povedané elektronickej identity občana.
eID karta je vybavená elektronickým kontaktným čipom, na ktorom sú uložené
údaje občana uvedené na občianskom preukaze napríklad: meno, priezvisko,
adresa bydliska, dátum narodenia občana a aj údaje o platnosti dokladu. Taktiež
môže obsahovať údaje potrebné pre vytváranie zaručeného elektronického
podpisu /ZEP/, ktorý je v elektronickej komunikácii občana s verejnou správou
ekvivalentom klasického ručného podpisu odjakživa používaného v neelektronickom „papierovom“ styku s úradmi.
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Bezpečnosť údajov uložených v čipe je podstatnou súčasťou riešenia, preto sú
údaje na čipe eID chránené bezpečnostnými mechanizmami a osobným bezpečnostným kódom.

Svoju eID kartu si ukladajte na bezpečné miesta mimo dosahu iných osôb.
Nikdy svoju eID kartu nedovoľte používať iným ľuďom.
Zabezpečte, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pre ostatných utajené.
Neprezrádzajte ich a pokiaľ ich potrebujete mať zapísané, zápis nikdy
neuchovávajte spolu s eID kartou.
Bezpečnostné kódy sú len vaše tajomstvo, takže ich v žiadnom prípade nikde
neoznamujte, aj keď vás o to požiadajú.
Pri strate, odcudzení alebo podozrení z možného zneužitia eID karty ihneď
informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej
návšteve pracoviska dokladov a evidencií na okresnom riaditeľstve Policajného
zboru alebo prostredníctvom na tento účel zverejnenej eGovernment služby.

