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A BC ANON przeznaczony jest dla wszel-
kiego typu urzędów i  innych instytucji, 
do których mają zastosowanie przepisy 

ustawy o dostępie do informacji publicznej  
– ze szczególnym uwzględnieniem JST. Po-
zwala na dokonywanie anonimizacji zarów-
no danych osobowych, nazw przedsiębior-
ców, danych adresowych oraz danych kon-
taktowych, jak też wyłączanie jawności za-
znaczonych części dokumentu ze względu 
na ograniczenia z innych powodów (tajemni-
ce ustawowo chronione, informacje niejaw-
ne itp.). Wszystkie operacje wykonywane są 
domyślnie zgodnie z regułami stosowanymi 
w sądach administracyjnych, przy czym każ-
dy użytkownik ma możliwość tworzenia i sto-
sowania własnych reguł.
ABC ANON może być wykorzystywany do 
anonimizacji dokumentów dowolnego rodza-
ju, np. protokołów kontroli, umów, decyzji, 
pism urzędowych czy innych dokumentów. 
Przy użyciu ABC ANON można w łatwy spo-
sób wyłączać jawność treści nie tylko z doku-
mentów edytowalnych, ale także z PDF oraz 
dokumentów skanowanych.
Kluczowe funkcjonalności aplikacji ABC 
ANON:
1.  Anonimizacja i wyłączanie jawności treści
 –  anonimizacja danych osobowych, nazw 

przedsiębiorców i innych danych (adresy 
mail, numery telefonów itp.) – zgodnie 
z metodologią stosowaną w sądach ad-
ministracyjnych, z możliwością tworze-
nia i stosowania własnych metodologii;

 –  wyłączanie jawności treści w dokumen-
tach ze względu na ograniczenia jawno-
ści (tajemnice ustawowo chronione, in-
formacje niejawne itp.).

2.  Praca z dokumentami w dowolnych forma-
tach:

 –  dokumenty edytowalne (np.: doc/docx 
rtf /odt);

ABC ANON Aplikacja niezbędna w każdym urzędzie
Przy udostępnianiu dokumentów, w szczególności stanowiących informację 
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 –  dokumenty PDF – przeszukiwane oraz 
skany dokumentów.

3.  Pełne bezpieczeństwo procesu anonimizacji:
 –  proces anonimizacji/wyłączania jaw-

ności treści realizowany jest na kopii 
dokumentu anonimizowanego (nie ma 
zatem fizycznej możliwości ingerencji 
w oryginał);

 –  każda czynność anonimizacji/wyłącze-
nia jawności jest w pełni rozliczalna  
– posiada przypisane do niej dane po-
zwalające na ustalenie kto, kiedy i w ja-
kim kontekście daną czynność wyko-
nał, kto ją zatwierdził etc.

 –  w dokumencie po anonimizacji treści 
zanonimizowane/wyłączone z  jawno-
ści są fizycznie usuwane, a nie jedynie 
zasłaniane – w efekcie nie ma fizycznej 
możliwości ich odczytania.

4.  Pełna zgodność z przepisami o dostępie do 
informacji publicznej.

  Przy każdym anonimizowanym wyrażeniu/
frazie lub tekście, którego jawność zosta-
ła wyłączona, użytkownik ma możliwość 
utworzenia stosownego przypisu zawiera-
jącego informacje, o których mowa w art. 8 
ust. 5 ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej (o zakresie i podstawie prawnej 
wyłączenia, organie lub osobie, która doko-
nała wyłączenia). Aplikacja pozwala na do-
dawanie przypisów również w anonimizo-
wanych dokumentach PDF oraz dokumen-
tach skanowanych. Dodatkowo, dostępny 
w aplikacji kreator przypisów pozwala na 
wcześniejsze zdefiniowanie ich treści w za-
leżności od rodzaju wyłączenia.

5. Czytelne widoki anonimizacyjne.
  Użytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje 

widoków treści anonimizowanego aktu, to 
jest:

 –  podstawowy widok roboczy, na którym 
widać wyrazy/frazy wskazane do ano-

nimizacji, przy czym cały czas widzimy 
anonimizowaną treść (np. w zaczernio-
nych polach);

 –  widok po anonimizacji, gdzie użytkow-
nik widzi, jak będzie ostatecznie wyglą-
dał dokument po anonimizacji.

  Dodatkowo, na lewym menu znajduje się 
lista zanonimizowanych wyrażeń/fraz  
– poszczególne frazy są „powiązane” 
z tekstem.

6.  Realizacja zasady: aplikacja pomaga, ale to 
użytkownik decyduje.

  Aplikacja w maksymalnym stopniu wspiera 
użytkownika – m.in. automatycznie wyszu-
kuje frazy podobne do zaznaczonych (z uży-
ciem polskiej fleksji), rozpoznaje imio-
na i nazwiska, informacje adresowe (kody 
pocztowe, nazwy ulic i miejscowości), dane 
identyfikacyjne (NIP, PESEL, KRS) itp.

  Niemniej jednak to użytkownik ostatecz-
nie decyduje, które treści mają zostać za-
nonimizowane (ma być wyłączona ich jaw-
ność), a które nie i jaki ma być ostateczny 
kształt dokumentu po anonimizacji.

7. Raporty z procesu anonimizacji. 
  Raporty z procesu anonimizacji są genero-

wane automatycznie i są dołączane do do-
kumentu roboczego. Zawierają szczegóło-
we informacje o tym, kto, kiedy i w jakim 
zakresie dokonał anonimizacji.  

Reasumując: ABC ANON to profesjonalna, 
bezpieczna i łatwa w użyciu aplikacja pozwa-
lająca na anonimizację i wyłączanie jawności 
treści wszelkiego rodzaju dokumentów. Ofe-
ruje najszerszy zakres funkcjonalności i gwa-
rantuje zgodność z obowiązującym stanem 
prawnym. 
ABC ANON to aplikacja, która powinna być 
na wyposażeniu każdego urzędu. 
Więcej informacji: www.anon.abcpro.pl
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