Dowód osobisty z zakazem kopiowania – ale są wyjątki
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce od lipca br. regulacjami, zabronione jest kopiowanie
dokumentów tożsamości. Ograniczenia te wynikają, zarówno z przepisów ustawy
o dokumentach publicznych, jak i uregulowań dotyczących ochrony tożsamości. To
praktyki, które były dość często stosowane przez przedsiębiorców w przypadku drobnych
umów takich jak najem samochodu, mieszkania czy chociażby wypożyczenie roweru.
Obecnie kopiowanie naszych dokumentów w taki sposób, że duplikaty zachowałyby cechy
oryginału jest niedozwolone, a przedsiębiorca, który nie będzie się stosował się do nowych
przepisów grozi surowa kara. Warto pamiętać jednak, że od tych przepisów występują
wyjątki.
Zmiany związane z kopiowaniem dokumentów publicznych zostały wprowadzone dla
ochrony naszej tożsamości, tak by dane zawarte w dokumentach i kopie samych
dokumentów nie były wykorzystywane przez przestępców. Jednak w zakresie tych regulacji
występują pewne wyjątki jak np. banki które w związku z przepisami odnoszącymi się do
zapobiegania przestępstwom, w tym przestępczości o charakterze gospodarczym, mogą
wykonać kopię naszego dokumentu.
W przypadku wizyty w banku nie powinniśmy się obawiać udostępnienia i kopiowania
naszych dokumentów tożsamości przez pracowników banków. Podmioty rynku finansowego
zobligowane są do określonych działań i ustawowo wskazane do analizy tożsamości osób
dokonujących operacji bankowych. Działania takie są prowadzone zarówno w celu ochrony
klientów banków, jak i przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Banki
jednocześnie dochowują najwyższej staranności w ochronie zgromadzonych danych.
Należy pamiętać, że instytucje finansowe szeroko współpracują z organami ścigania w celu
ograniczenia przestępstw z wykorzystaniem skradzionej tożsamości. Zaledwie w ciągu
czterech miesięcy 2019 r. w sektorze bankowym zablokowano ponad 1000 prób wyłudzeń
kredytów na łączną kwotę 92 milionów złotych. Przestępcy wykorzystują do tego kradzione
i podrobione dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy lub ich repliki czy kopie.
Pozyskiwanie danych osobowych poprzez kserowanie dowodu osobistego ma na celu
również zwiększenie bezpieczeństwa środków ulokowanych w banku i zapobieganie
działaniom na szkodę klienta banku.
Dzięki ostatnim zmianom w prawie dot. zakazu handlu fałszywymi dokumentami będzie
nieco łatwiej walczyć z wyłudzeniami, ale nadal niezmiernie ważne będzie to, jak sami dbamy
o bezpieczeństwo dokumentów tożsamości.
Należy pamiętać że w przypadku utraty dokumentu tożsamości powinniśmy go szybko
zastrzec w banku, gdzie trafi on do bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, co uniemożliwi
zaciągnięcie kredytu na taki dokument. Również na co dzień nie powinniśmy udostępniać
zdjęć dokumentów i publikować tzw. wrażliwych danych osobowych gdyż przestępcy mogą
wykonać repliki naszych dokumentów i w ten sposób podszyć się pod naszą tożsamość.
Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w
Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut
Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej

wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu
bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

