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Weryfikacja wizualna
Zwróć uwagęna poniższe elementy
podczas weryfikacji dokumentu:

GQ) Data ostatniego pobrania danych
z rejestrów państwowych. Czas od
ostatniej aktualizacji nie może być
dłuższy niż rok.

STANISŁAW
imiona

(2) Hologram - godło RP, które zmienia
NOWAK

kolory przy przechylaniu telefonu. KOWALSKI

SK

(3) Grafika tła - ze wzorami prezentującymi:
pofalowane, cyfry, napisy RP, grafikę
przypominającą geograficzny
obrys granic RP. Cz 12.08.1986

(a) Falująca biało-czerwona flaga. es

©) Statusdokumentu- ważny, nieważny () Dokument ważny do dnia 28.10.2021

(6) Aktualna data i godzina odmierzana $1 marca 2621 (79754)
w czasie rzeczywistym.



Weryfikacja funkcjonalna
Poproś o wykonanie następujących
czynności (kontrolując to, co jest
widoczne na ekranie telefonu):

A) W dokumencie mTożsamość wejście
w menu Więcej

(2) Wybranie Wydane certyfikaty

©) Wybranie ważnego certyfikatu
(z niebieską flagą)

a) Sprawdzenie informacji dot.
certyfikatu między innymi:
Ważny od, Ważny do, Wystawca O=Minister-
stwo Cyfryzacji, Status: Ważny/Nieważny

4 mTożsamość

Certyfikaty dokumentów gwarantują prawdziwość,
integralność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Certyfiksty są ważne przez rok. Kiedy upłynie data
ważności certyfikat lub unieważnisz go ręcznie,

siracą ważność związane z nim mTożsamośc,
wiPojazd, Prawo Jazdyi eRecepta.

W takim wypadku aplikacja poprosi Cię o ponowne,
aktywowanie mTozsamośsia wygeneruje nowy

certyfikat.

ie: Pixel 4 XL wazny JĄ
12.01.2021-11 01 2022

©1b4a84be02384ecbaad3a05C7C7fcaa7
”

Ucządzenie:
Ważność:

si
Urządzenie: MIA3 Kieważny
Wazność.

—
12.01.2021-11,01.20%2

M: ca937bbeGliaaAna5KDeVOB55TbeBU377

Urządzenie:

—
Galasy ASO Niewożny

Wwazność: 3201202111 01 2099
sx 7054 70faS8142529focf3c703482074

Urządzenie:|MiA3 Niewazny
Ważność: 12.01.2021-1+.01 2022

s 9of485B2D6Łe45368 dO SdedSiebi3e05

wzządzenie:
Wożność:

4 Tożsamość

ty Odśwież dane
"Fotos słonych tstoomoóc)

e,« Odśwież certyfikaty

Wydane certyfikaty GQ
E_ Historia aktywności

B Regulamin

2 Usuń mTożsamość

4 mTożsamość =

wazny do
1.01.2022 01:00:00

stomer seryjny
b4a84be02384ecbaad3a05c7c7fcaa7

wca
[TMid pp. O=Ministerstwo CyfryzacjiC=PL

PL, serialNumber=PNOPL-85120500779,
urname=ANIELSKI, givenNamesANATOL,

N*ANATOL ANIELSKI

'ontylikatór
be26601odb6048f680B9663fd1a47058

tatus

stażny

kod odwołana

worzpna
12.01,2021 18:36:29

Uniewazniono



Weryfikacja kryptograficzna
(mWeryfikator)
Skorzystaj z aplikacji mWeryfikator.
Znajdziesz ją w sklepach: AppStore
i Google Play. Z jej pomocą zeskanuj
okazany kod QR.

©) Zeskanuj mWeryfikatorem okazany (5) Wyświetlony zostanie komunikat
kod QR. o statusie dokumentu.
Poproś o uruchomienie aplikacji mObywatel,
wybranie głównego dokumentu -> Przekaż Dokument potwierdzony online
-> Przekaż dane osobie weryfikującej Twoją jeEPCe ED pi

tożsamość arch e]

(2) Zobaczysz podstawowe dane: PTUASLECL
1919 aaaAPZPNnazwa sprawdzanego dokumentu, PATPE Cro

data ostatniej aktualizacji dokumentu,
zdjęcie, imiona, nazwisko.

(3) Niżej sprawdzisz stan dokumentu
(ważny, nieważny), który potwierdza
poprawność prezentowanych
danych.

s mWeryfikator OWI CTCJA

(3 mObywatel

= 14.01.2020 11:48:30

O Dokument ważny do dnia 28.10.2021

©) Dokument nieważny

Stanisław

Nowak Kowalski (2)
a) Sprawdź aktualność i poprawność

danych klikając przycisk

Potwierdź online ©
O Dokument ważny do dnia 28.10.2021

Potwierdź online

Aplikacją mWeryfikator sprawdzisz dokumenty osób

/N korzystających z tego samego systemu operacyjnego.
Wymiana danych pomiędzy systemami Android i i0S
nie jest możliwa.



Weryfikacja kryptograficzna
(mObywatel w instytucjach)
Rekomendowana instytucjom
publicznym przy:

O) (_potwierdzaniu danych w usługach online)
© | wypełnianiu wnioskówi formularzy .
© rejestracji w usługach

© ( potwierdzaniu obecności w urzędzie )
(5) [. potwierdzaniu lub przekazaniu danych do dedykowanego stanowiska obsługi )

10. Odebranie zdarzenia
5.1 OCSP (opcjonalnie) przez Obywatelapom > mObywatel

2. Pobranie certyfikatu instytucji i wizytówki

9. Wysłanie zdarzenia do Obywatela

4. Przekazanie / odebranie
zdarzenia przez instytucję

| 1. Zeskanowanie
| kodu OR

5. Weryfikacja zdarzenia
i danych 3. Wysłanie danych do instytucji

6. Przekazanie danych8. Wygenerowanie zdarzenia sdo adresata w Instytucjizwrotnego dla Obywatela

Ti
GC]

CFEBA te Fa7. Wyświetlenie danych Weryfikatorowi

CA A CN LZ] UTA ŁA CEA ULETDS319)

Przekazywanie danych Przekszywanie danych

Przekazuję

System instytucji

Wolisz wpisać kod ręcznie?
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Zmiany
W aplikacji
mObywatel.

Departament Rozwiązań Innowacyjnych



Dlaczego wprowadzamy
zmiany?

O Przyjazna i popularna nazwa tożsama
z nazwąaplikacji to większa rozpozna- STANIE
walność dokumentu. imiona

ACHMISTROWICZ
WACHMISTROWICZ

©) Prywatność. Na elektronicznym dokumencie Nazwisko

zobaczysz wyłącznie podstawowe informa-
: SC 86133298190

cje. Szczegółowe dane znajdziesz pod 5 |

dokumentem.

ataRA 12.08.1986

(3
>"

(3) Nowy zakres danych pozwoli Ci skorzystać
z większej ilości usług.

zz - Dokument ważny do dnia 28.10.2021
(a) Wśród nowych danych znalazłysię te,

o które pytali Użytkownicy aplikacji —

m.in. informacje meldunkowe.

© Wyraźnie wskazany status dokumentu
ułatwi szybką, wizualną weryfikację jego
daty ważności.



mTożsamość
Stary dokument obowiązujący
do 31.12.2021

Nazwisko

Imiona

PESEL

Data urodzenia

mTożsamość

Miejsce urodzenia

Numer dowodu osobistego

©
©
©
©
©

©

Termin ważności dowodu osobistego

Organ wydający dowod osobisty20

2;

O

A
Stary wzór głównego dokumentu w aplikacji mObywatel — czyli
mTożsamość - będzie obowiązywał do końca 2021 roku.

Dane pochodzą z rejestrów państwowych:
1. Rejestr Dowodów Osobistych
2. Rejestr PESEL



mObywatel
Nowy dokument obowiązujący
najpóźniej od 31.03.2021

Imiona

Nazwisko

PESEL

©) Data urodzenia

Status dokumentu
Ważność dokumentu nie może być dłuższa:
- niż rok od dnia okazania danych;
- niż ważność dowodu osobistego.

© U elo eliO PIO PA]

© Dokument nieważny

(A

Nowy wzór głównego dokumenty w aplikacji
mObywatel - nazywany mObywatel - będzie
dostępny najpóźniej do 31.03.2021 roku

i będzie obowiązywał od pierwszego dnia

publikacji w sklepach App Store i Google Play.

mObywatel
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NOWAK
KOWALSKI
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31 marca 2021 (17:11:54)

ABC123123

„



6 Numer dowodu osobistego )
| Organ wydający dowód osobisty >

s
Nazwisko rodowe

Płeć

Imię ojca

Nazwisko rodowe ojca

my o [5] (zd w = w NB = Oo [7,5 a o (o) = [e] (s) ic; Oo w [e] 2 w pas (1) [lo] o

UA CY CLC]

ZN Nazwisko rodowe matki )
Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Obywatelstwo

Data zameldowania

TN

EB

s (a. emy o w N D 3 12 o. Oo =D >. ab) = w ke) (e) oe Pai Up) A w 5 b wZZ
Aplikację mObywatel znajdziesz w sklepach:
App Store i Google Play.

mObywatel

ABC123123

Prezydent m. st. Warszawy

28.10.2021

Nowak

Mężczyzna

|...
i.
p olsyska

©|Polskie

ul. Królewska 27


