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Úradný vestník Európskej únie

SK
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Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu (1)
(2018/C 401/08)

Názov schémy

Spôsoby eID v rámci
oznámenej schémy

Nemecká
elektronická iden
tifikácia (eID) na
základe rozšírenej
kontroly prístupu
(EAC)

národný preukaz
totožnosti

SPID – Verejný
systém pre digi
tálnu identitu

Poskytovatelia
spôsobov eID
v rámci systému
SPID:

Oznamujúci
členský štát

Nemecko

Úroveň
zabezpečenia

vysoká

elektronické
povolenie na pobyt

Orgán zodpovedný za schému

Spolkové ministerstvo vnútra
Alt-Moabit 140
10557 Berlin
GERMANY

Dátum uve
rejnenia
v Úradnom
vestníku EÚ

26.9.2017

DGI2@bmi.bund.de
+49 30186810

Taliansko

vysoká
pokročilá
nízka

— Aruba PEC S.p.A.

AgID – Agentúra pre digitálne
Viale Liszt, 21
00144 Roma
ITALY

10.9.2018

eidas-spid@agid.gov.it
+39 0685264407

— Namirial S.p.A.
— InfoCert S.p.A.
— In.Te.S.A. S.p.A.
— Poste Italiane
S.p.A
— Register.it S.p.A.
— Sielte S.p.A.
— Telecom Italia
— Trust
Technologies
S.r.l.

Národný identifi osobný preukaz
kačný a overovací totožnosti (eOI)
systém
(NIAS)

(1) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.

Chorvátsko

vysoká

Ministerstvo verejnej správy
Maksimirska 63
10000 Zagreb
CROATIA
e-gradjani@uprava.hr
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Názov schémy

Estónska schéma
eID: preukaz
totožnosti
Estónska schéma
eID: preukaz
povolenia na
pobyt

Spôsoby eID v rámci
oznámenej schémy

— preukaz
totožnosti

Oznamujúci
členský štát

Estónsko

Úroveň
zabezpečenia

vysoká

— preukaz
povolenia na
pobyt

Orgán zodpovedný za schému

Útvar policajnej a hraničnej stráže
Pärnu mnt 139,
15060 Talinn
ESTONIA

7.11.2018

Dátum uve
rejnenia
v Úradnom
vestníku EÚ

7.11.2018

eid@politsei.ee
+372 6123000

— Digi-ID (preukaz
digitálnej
totožnosti)

Estónska schéma
eID: Digi-ID (pre
ukaz digitálnej
— e-Residency Digitotožnosti)
ID (preukaz digi
tálnej totožnosti
Estónska schéma
pre elektronický
eID: e-Residency
pobyt)
Digi-ID (preukaz
digitálnej
— Mobiil-ID (pre
totožnosti pre
ukaz digitálnej
elektronický
totožnosti
pobyt)
v mobilnom
telefóne)
Estónska schéma
eID: Mobiil-ID
— diplomatický
(preukaz digitál
preukaz
nej totožnosti
totožnosti
v mobilnom
telefóne)
Estónska schéma
eID: diplomatický
preukaz
totožnosti

španielsky
Španielsko
Documento
Nacional de Iden elektronický preukaz
tidad electrónico totožnosti (DNIe)
(DNIe)

vysoká

Ministerstvo vnútra –
C/ Julián González
Segador, s/n
28043 Madrid
SPAIN

7.11.2018

divisiondedocumentacion@policia.es

Luxemburský
národný preukaz
totožnosti (pre
ukaz eID)

luxemburský pre
ukaz eID

Luxembursko vysoká

Ministerstvo vnútra
B.P. 10
L-2010 Luxemburg
LUXEMBOURG
minint@mi.etat.lu
secretariat@ctie.etat.lu
+352 24784600

7.11.2018

