Dane osobowe – rozwiązanie | pomoc dla osoby prowadzącej
Lista:
•

ulica i numer domu (pod jednym adresem może mieszkać kilka osób)

•

wysokość wynagrodzenia (wiele osób może otrzymywać takie samo wynagrodzenie)

imię i nazwisko razem z datą urodzenia i z wysokością wynagrodzenia (jest mało prawdopodobne,
ale jednak możliwe, że urodziły się tego samego dnia, dwie osoby, które tak samo się nazywają i
mają takie samo wynagrodzenie)
numer PESEL (jest unikatowym numerem, każda osoba ma inny numer)
adres zamieszkania wraz z imieniem i nazwiskiem (jest możliwe, że pod tym samym adresem
mieszka, np. matka i córka, które mają te same imiona i nazwiska)
•

wzrost i kolor włosów (wiele osób może mieć blond włosy i mieć 168 cm wzrostu)

•

używany system operacyjny (miliony osób używają tego samego systemu operacyjnego)

wzrost, kolor włosów i imię i nazwisko w klasie liczącej 15 osób, w której wszyscy są niżsi od
osoby, której dotyczą powyższe informacje
•

imię i nazwisko (Ilu jest Janów Kowalskich?)

numer telefonu wraz z adresem zamieszkania i numerem legitymacji szkolnej
linie papilarne (każdy ma inne linie papilarne, ale bez bazy danych odcisków palców i możliwości
ich porównania, zidentyfikowanie osoby na ich podstawie jest bardzo trudne i kosztowne)
zdjęcie rentgenowskie dłoni wraz z imieniem i nazwiskiem (jest mało prawdopodobne, ale jednak
możliwe, że dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku mogą mieć bardzo podobny kościec)
•

adres mailowy stokrotka@wp.pl

adres mailowy tomek.gruszecki@kombinat.com (Kombinat to firma zatrudniająca 100 osób) (jest
prawdopodobne, że w tak dużej firmie będą pracowały dwie osoby o tym samym imieniu i
nazwisku)
numer konta bankowego i imię i nazwisko
zdjęcie twarzy wraz z imieniem i nazwiskiem (zidentyfikowanie osoby jest możliwe, ale może być
bardzo trudne – zdjęcie może być niewyraźne, osoba mogła się zmienić)
DNA i adres zamieszkania
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