
Biuro Fundacji ePaństwo <biuro@epf.org.pl>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

bip <bip@kprm.gov.pl> 14 maja 2021 11:38
Do: "biuro@epf.org.pl" <biuro@epf.org.pl>

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na poniższy wniosek przekazuję następujące informacje:

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pana Krzysztofa Izdebskiego Fundacja ePaństwo z
6 maja br., poniżej przedstawiam propozycję odpowiedzi.

Ad 1) Na dzień 6 maja br. aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe została pobrana 2 001 470 razy. Ze względu
na konstrukcję aplikacji zapewniającą anonimowość użytkowników nie mamy możliwości podania liczby osób,
które pobrały aplikację.

Ad 2) Na dzień 6 maja br., na podstawie danych ze sklepów Google i Apple, liczba urządzeń z zainstalowaną
aplikacją STOP COVID – ProteGO Safe wynosi 678 504 urządzenia. Niestety nie możemy podać liczby aktywnych
użytkowników, co wynika z faktu anonimowości użytkowników oraz „by design” braku mechanizmów do zbierania
i pobierania danych o użytkownikach aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe.

Ad 3) Aplikacja z definicji nie otrzymuje informacji o „zakażeniu się wirusem lub wywołaną nim chorobą”.

Użytkownik jest anonimowy, zatem nie ma możliwości przekazania właściwemu użytkownikowi informacji o
wyniku testu. Przeznaczeniem STOP COVID – ProteGO Safe jest dobrowolne ostrzeganie o możliwym kontakcie z
osobą o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Stąd istnieje możliwość przekazania jedynie
ostrzeżenia o bliskim kontakcie (w rozumieniu WHO i GIS) z osobą zakażona wirusem SARS-CoV-2. Informacje o
innych chorach nie są w żaden sposób obsługiwane i dostępne w omawianej aplikacji. Co więcej aplikacja nie
przekazuje informacji o zakażeniu jako takim. Natomiast użytkownik, który otrzymał pozytywny wynik testu na
obecność wirusa SARS-CoV-2, może dobrowolnie wysłać anonimowe ostrzeżenie do innych użytkowników aplikacji
STOP COVID – ProteGO Safe oraz podobnych aplikacji wykorzystywanych przez obywateli pozostałych państw Unii
Europejskiej. Użytkownik w takim wypadku wysyła anonimowy Klucz Diagnostyczny. Klucze te może wysłać jedynie
użytkownik, który otrzymał GIS (poprzez Centrum Kontaktów) kod PIN pozwalający na wysłanie ostrzeżenia.
Mechanizm ten zabezpiecza przed wysyłaniem fałszywych ostrzeżeń przez osoby nie będące zakażonymi wirusem
SARS-CoV-2.

Więcej o zabezpieczeniach można przeczytać pod adresami:

· https://covid19-static.cdn-apple.com/applications/covid19/current/static/contact-tracing/pdf/
ExposureNotification-CryptographySpecificationv1.2.pdf?1

· https://www.google.com/covid19/exposurenotifications/

Ad 4) Ze względów na anonimowość użytkowników możemy podać jedynie liczbę wykorzystanych PIN
upoważniających do wysłania ostrzeżenia o bliskim kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbę
wysłanych Kluczy Diagnostycznych. Liczby te to odpowiednio: PIN 6 951 sztuki, wysłane Klucze Diagnostyczne to
75 599 sztuki. Dane podane są na 6 maja br.

Klucze Diagnostyczne są pobierane przez wszystkie urządzenia z zainstalowaną aplikacją STOP COVID – ProteGO
Safe. Następnie algorytm na urządzeniu, z wykorzystaniem danych dostępnych na urządzeniu oblicza ryzyko
bliskiego kontaktu z osobą zakażoną. Zatem nie mamy możliwości podania liczby osób ostrzeżonych o faktycznym
bliskim kontakcie z osobą zakażoną.
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Ad 5) Jedyną dostępną informacją, które wskazuje na liczbę osób, które zostały ostrzeżone i zrobiły test na
obecność wirusa jest liczba PIN uprawniających do zapisania się na test przez użytkowników aplikacji. Na dzień 6
maja br. wydano 4 078 takich kodów.

Ad 6) Koszt wykonania i obsługi aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe na dzień 6 maja 2021 r. to 5 944 344 zł.

Ad 7) Obecnie nie jest planowane wykorzystanie aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe jako nośnika lub narzędzia
do weryfikacji krajowego certyfikatu szczepień. Użycie tej aplikacji do tego celu wiązało by się z rezygnacji z
anonimowości użytkownika, co stoi w sprzeczności zarówno z intencjami właściciela aplikacji, którym jest GIS,
polityka Unii Europejskiej w zakresie prywatności użytkowników aplikacji typu „contact tracing”, a także polityka
dostawcy biblioteki do oceny ryzyka bliskiego kontaktu tj. Gogle/Apple.

Należy zwrócić uwagę, że wydawany jest i dalej będzie certyfikat poświadczający wykonanie szczepienia. Nie jest
to w żadnym wypadku paszport, co jest też zgodne z rozwiązaniem Digital Green Cer�ficate realizowanym w
ramach Unii Europejskiej.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu i jego interoperacyjności można znaleźć pod tymi adresami:

· https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-
europeans/covid-19-digital-green-certificates_en,

· https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1181,

· https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1883

· https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en

· https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/trust-framework_
interoperability_certificates_en.pdf

· https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1187

Z poważaniem,

AGNIESZKA KOWALSKA
radca Szefa KPRM

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 74 70, fax +48 22 840 38 10

e-mail: bip@kprm.gov.pl
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RODO  -  Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych

osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku  jej  adresata. Jeśli

otrzymali  Państwo  tę  wiadomość  przez pomyłkę,  prosimy o  bezzwłoczne

skontaktowanie  się  z nadawcą  oraz jej  usunięcie.  Jeśli  nie  są  Państwo

adresatem  tej  wiadomości, to  jej  wykorzystanie, w  szczególności  poprzez

rozpowszechnianie,  dystrybucję,  powielanie,  publikację  wiadomości  lub

zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR -  Information on the processing of  personal  data

can  be  found  in  the  Public  Information  Bulletin  of  the

Chancellery of the Prime Minister of Poland.

Think of the environment. Please do not print this  e-mail  unless  you really

have to.

This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this

message by mistake, please immediately notify the sender and then destroy

the message. If you are not the intended recipient, under no circumstances

should  you  use  this  e-mail  in  particular  by  means  of  disseminating,

distributing,  copying,  publishing  the  message  itself  or  information  /

documentation/data contained therein.

From: Biuro Fundacji ePaństwo <biuro@epf.org.pl>
Sent: Thursday, May 6, 2021 12:03 PM
To: kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>; protego@mc.gov.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu Fundacji ePaństwo, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
dotyczącej aplikacji ProteGO Safe/Stop Covid w następującym zakresie:

1. Ile osób pobrało aplikację od dnia jej uruchomienia do dnia złożenia niniejszego wniosku?

2. Ile osób od dnia jej uruchomienia do dnia złożenia niniejszego wniosku pozostaje aktywnymi
użytkownikami aplikacji?

3. Ile razy, od dnia uruchomienia aplikacji do dnia złożenia wniosku przekazano aplikacji
informacje o zakażeniu się wirusem lub wywołaną nim chorobą?

4. Ilu osobom (ew. ile razy) przekazano informacje za pośrednictwem aplikacji na temat
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zakażenia lub choroby innych użytkowników?

5. Ile osób, od dnia uruchomienia aplikacji do dnia złożenia niniejszego wniosku, które zostały
powiadomione o kontakcie z osobą zakażoną lub chorą wykonało testy na obecność wirusa?

6. Jaki jest, na dzień złożenia wniosku, koszt wykonania i obsługi aplikacji?

7. Czy planuje się by aplikacja pełniła również funkcję krajowego “paszportu covidowego”?
[Ukryto cytowany tekst]
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