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Cloud computing wg najnowszych wytycznych EBA
Ocena ryzyka współpracy z podmiotami zewnętrznymi
Niezbędne elementy umowy outsourcingowej i kontraktu chmurowego

RYZYKO OUTSORCINGU BANKOWEGO
W OBSZARZE ZMIAN REGULACYJNYCH
I WYZWAŃ BIZNESOWYCH

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI:
Efektywne funkcjonowanie sektora finansowego jest ściśle uzależnione od stopnia zaawansowania
struktur IT. Rosnące oczekiwania klientów oraz pojawiające się innowacje usługowe i procesowe,
przyczyniają się do wzrostu zainteresowania ze strony sektora bankowego korzystaniem z rozwiązań
outsourcingu oraz chmury obliczeniowej. Jednakże wraz ze wzrostem popularności tych rozwiązań
pojawiają się również obawy i wątpliwości.
Dzięki udziałowi w warsztacie dowiecie się Państwo m.in. w jaki sposób konstruować i negocjować
umowy outsourcingowe oraz kontrakty chmurowe, jaki wpływ mają najnowsze wytyczne EBA oraz
KNF na korzystanie z usług outsourcingu. Eksperci omówią również metodykę oceny ryzyka współpracy oraz wyjaśnią w jaki sposób możemy prawnie zabezpieczyć swoje interesy w umowie z usługodawcą.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

•

Środki kontroli i nadzoru nad realizacją
umowy outsourcingowej

•

Wpływ wytycznych EBA na polskie ramy
prawne

•

Kontrakty chmurowe – konstruowanie
i negocjacja

•

•

Obowiązki sektora bankowego względem
KNF

Analiza sporów z powodu umów outsourcingowych oraz kontraktów chmurowych
i strategie procesowe
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PROGRAM
DZIEŃ I, 25 LUTEGO
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

 ormalne aspekty relacji z dostawcą usługi - jak konstruować umowy outsorcinF
gowe i kontrakty chmurowe?
• Jakie elementy powinna zawierać umowa i na co zwracać uwagę podczas zawierania umów?
• Jak zabezpieczyć prawnie swoje interesy w umowie z usługodawcą, który jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości dostarczanych usług?

• Specyfika kontraktów chmurowych i umów on-premises - jak negocjować warunki podczas zawierania

kontraktów chmurowych?
Łukasz Węgrzyn, Radca Prawny, partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions

11:00 Przerwa kawowa
11:30 W
 eryfikacja wykonywania czynności zleconych przez bank - kontrola działalności dostawcy, minimalizacja ryzyka związanego z powierzeniem
• Sposoby oceny i minimalizacji ryzyka wynikającego z powierzenia przez bank wykonywania czynności
przez podmioty zewnętrzne (przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania).
• Środki kontroli i nadzoru nad realizacją umowy outsourcingowej
Aleksandra Bańkowska, Counsel, Kancelaria PwC Legal
Piotr Krasiński, Manager, PwC Risk Assurance

13:00 Przerwa na lunch
14:00 Z
 akończenie współpracy z usługodawcą - następstwa, aspekty prawne, kwestie
odpowiedzialności
• Wypowiedzenie umowy - jak się przygotować i jak przeprowadzić proces?
• Skutki biznesowe i prawne rozwiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
• Uregulowanie spraw przedmiotu i narzędzi używanych do realizacji usługi outsourcingu
dr hab. Jan Byrski, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:30 N
 ajnowsze wytyczne organów nadzoru w zakresie outsourcingu i cloud computingu
• Najnowsze wytyczne EBA w zakresie outsourcingu
• Cloud computing w świetle rekomendacji EBA
• Polskie rekomendacje dotyczące cloud computing i outsourcing
Łukasz Łyczko, Radca Prawny, Kancelaria PwC Legal

16:30 ZakończenieIdniakonferencji

PROGRAM
DZIEŃ II, 25 LUTEGO
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Relacja bank - KNF w zakresie zlecania usług podmiotom zewnętrznym
• Obowiązki informacyjne wobec KNF
• Wpływ komunikatu KNF dotyczącego przetwarzania danych w chmurze (komunikat z 23.10.2017r.)
na relacje banku z regulatorem

• W jaki sposób KNF będzie nadzorowało bank w kontekście szacowania ryzyka powierzenia?
• Wpływ aktualnego stanowiska KNF na rekomendację
Łukasz Węgrzyn, Radca Prawny, partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions

11:00 Przerwa kawowa
11:30 D
 ochodzenie roszczeń z tytułu umów outsorcingowych i kontraktów chmurowych, zasady odpowiedzialności i postępowanie sądowe
• Jak dochodzić roszczeń z powodu braku ciągłości w dostarczanych usługach?
• Strategia procesowa
Wojciech Jarosiński, Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta

12:30 Przerwa na lunch
13:30 O
 bowiązki banku w zakresie cihrony danych w systemach rozproszonych
• Przetwarzanie danych a mnogość podwykonawców vs RODO
• Charakter danych osobowych i nieosobowych podlegających przetwarzaniu
Małgorzata Kurowska, Radca Prawny, Kancelaria Maruta Wachta

15:00 Zakończenie II dnia konferencji

PRELEGENCI
ALEKSANDRA BAŃKOWSKA
Kancelaria PwC Legal

Odpowiada w kancelarii PwC Legal za praktykę prawa bankowego. Zajmuje się sprawami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowych oraz niebankowych instytucji finansowych w Polsce, m.in. takimi
jak zakładanie banków, przekształcanie banków w oddziały instytucji kredytowych oraz nabywanie akcji banków i
związanymi z tym postępowaniami przed Komisją Nadzoru Finansowego. Aleksandra posiada także rozległe doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych, w tym bancassurance, outsourcingu, pisaniu umów outsourcingowych oraz sporządzaniu innych dokumentów związanych z działalnością instytucji finansowych
oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Aleksandra Bańkowska jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobyła również cenne doświadczenie będąc oddelegowaną na rok do pracy
w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu w dziale prawnym Europy Zachodniej i Regionu Morza Bałtyckiego.

DR HAB. JAN BYRSKI

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy
przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz GIODO, Prezesem UODO i sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń
oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy
o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych
i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia
na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA UJ, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów
w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg
Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüterund Wettbewerbsrecht. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

WOJCIECH JAROSIŃSKI

Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta
Adwokat, partner w dziale rozwiązywania sporów w kancelarii Maruta Wachta. Zarządza działem oraz zajmuje
się strategicznymi sprawami Klientów kancelarii. W opinii Dziennika Rzeczpospolita Wojciech Jarosiński jest
liderem prawników procesowych w Polsce, a prowadzony przez niego zespół – rekomendowanym jako jeden
z najlepszych.Specjalizuje się w doradztwie procesowym związanym z budownictwem wielkokubaturowym,
systemami inteligentnych budynków, sporami korporacyjnymi, wdrożeniem i utrzymaniem skomplikowanych rozwiązań informatycznych, bazujących na różnorodnych technologiach oraz wielu dostawcach. Wojciech reprezentuje Klientów kancelarii w wielowątkowych sporach sądowych oraz arbitrażowych, często z elementem transgranicznym. Wojciech Jarosiński jest
Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Columbus School of Law w Waszyngtonie (LL.M.). Obecnie jest
wykładowcą podstaw prawa na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

PRELEGENCI
PIOTR KRASIŃSKI

Manager, PwC Risk Assurance
Zajmuje się analizą poprawności funkcjonowania instytucji finansowych w obszarze Governance Risk and
Compliance IT/Security i RODO oraz doradztwem w zakresie rozwiązań i dobrych praktyk w tych obszarach.
Piotr posiada także doświadczenie w zakresie kontroli procesów outsourcingowych, ocenie ryzyka dostawców,
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zarządzania dostawcami. Przed dołączeniem do PwC
Piotr pracował między innymi dla dużej międzynarodowej grupy bankowej, prowadząc projekty w obszarze ryzyka i kontroli
na terenie Europy. Piotr ukończył studia na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

MAŁGORZATA KUROWSKA

Radca Prawny, Kancelaria Maruta Wachta
Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT.
Doradzała szeregu klientom sektora prywatnego i publicznego w projektach z obszaru ochrony danych osobowych (audyty zgodności, opracowanie dokumentacji, analiza modeli i procesów biznesowych, bieżące wsparcie
ABI/IOD) Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych oraz negocjacjach umów oraz świadczenia doradztwa bieżącego. Opracowywała i negocjowała szereg umów wdrożeniowych i licencyjnych. Absolwentka studiów
podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego (Uniwersytet Poitiers we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). Posiada tytuł Masters biznesowego prawa francuskiego i
europejskiego.

ŁUKASZ ŁYCZKO

Radca Prawny, Kancelaria PwC Legal
Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie ubezpieczeniowym. Zajmuje się
doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych (PSDI
oraz PSDII), systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, modeli dystrybucji
ubezpieczeń, postępowań licencyjnych przed KNF oraz outsourcingu czynności bankowych. Łukasz zajmuje się także oceną
regulacyjną innowacyjnych usług finansowych w branży fintech. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Jest laureatem konkursu
Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra 2017.

ŁUKASZ WĘGRZYN

Partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions
Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie procesów zakupowych
oraz modeli kontraktowych spójnych ze zwinnym modelem zarządzania organizacją (agile). Ekspert zagadnień
prawnych związanych z usługami chmurowymi (cloud computing) oraz outsourcingiem usług IT. Wykładowca
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W międzynarodowym rankingu The Legal 500 2018 wskazany jako Next Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce.

GRUPA DOCELOWA
Konferencja skierowana jest do banków,
a w szczególności do pracowników działu:

•
•
•
•
•
•
•

Outsourcingu
Operacyjnego
Zarządzania ryzykiem
Zarządzania ciągłością działania
IT
Compliance
Logistyki
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ORGANIZATOR
MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje
szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów
posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC
Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel,
PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE,
URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch.

