
Seminarium poprowadzą:

Mec. Agata Szeliga – partner, radca prawny; 
z kancelarią SK&S współpracuje od września 
1998 r. Kieruje praktykami zajmującymi się 
prawem danych osobowych i prywatności oraz 
pomocy publicznej i zamówień publicznych. 
Od wielu lat świadczy doradztwo prawne 
w zakresie oferowania usług cloud computing 
w Polsce pod kątem przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz ogra-
niczeń sektorowych. Reprezentuje klientów 
zarówno przed organami polskimi (sądami, 
organami administracji, w tym przed regulato-
rami – GIODO i UKE), jak i przed Komisją 
Europejską. Jest arbitrem przy konsumenckim 
sądzie polubownym przy UKE.

Warszawa, 28 maja 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 4

Outsourcing IT oraz cloud computing 
w bankach – w teorii i w praktyce

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego  
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria SK&S



Cele seminarium:
W trakcie seminarium zostaną szczegółowo omówione praktyczne aspekty zawierania i wdrażania 
w bankach umów outsourcingowych w zakresie IT. Prowadzący skupią się także na kwestiach zwią-
zanych z zastosowaniem rozwiązań chmurowych w podmiotach bankowych. 

Grupa docelowa:
 pracownicy departamentów ds. outsourcingu
 pracownicy departamentów administracji
 pracownicy departamentów IT
 pracownicy departamentów prawnych
 pracownicy departamentów compliance
 pracownicy departamentów nadzoru i kontroli
 pracownicy departamentów operacyjnych
 pracownicy departamentów bezpieczeństwa
 pracownicy departamentów sprzedaży

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego  
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Dr Wojciech Iwański – Senior Counsel, adwo-
kat; z kancelarią SK&S współpracuje od 2006 r.; 
specjalizuje się w regulacji usług finansowych, 
przede wszystkim bankowych i reprezentu-
je klientów w postępowaniach przed KNF; 
uczestniczył w wielu projektach outsourcingu 
regulowanego oraz wdrażania nowych tech-
nologii w bankowości i usługach płatniczych, 
w tym korzystania z cloud computing, płatności 
mobilnych, zabezpieczeń instrumentów płatni-
czych oraz wirtualnych walut; wyróżniony przez 
Dziennik Gazetę Prawną tytułem Rising Star 
w 2015 r.



10.00 – 10.15   Rejestracja uczestników

10.15 – 10.45   Zagadnienia wstępne – Wojciech Iwański  
   – Siatka pojęciowa (outsourcing, outsourcant, insourcer, subinsourcer)
   – Historia i zarys regulacji
   – Źródła regulacji, pisma nadzoru bankowego, rekomendacje i komunikaty KNF
   – Rozgraniczenie regulacji outsourcingu pod prawem bankowym oraz innymi ustawami

10.45 – 11.15   Rodzaje outsourcingu - Wojciech Iwański  
   – Outsourcing regulowany vs. nieregulowany 
   – Przykłady outsourcingu IT w pismach Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego
   –  Pojęcie „czynności nieistotnych” i ich przykładowy katalog w ustawie o obrocie instru-

mentami finansowymi – specyfika IT
   –  Zakazany outsourcing (powierzenie „zarządzania”, audyt wewnętrzny, „firma-wydmuszka”)
   –  Cloud computing z punktu widzenia przepisów o outsourcingu – ryzyka i ograniczenia

 
11.15 – 11.45   Przerwa na kawę

11.45 – 12.35   Obowiązki związane z outsourcingiem - Wojciech Iwański  
   –  Wybór insourcera – wytyczne ustawowe
   –  Obowiązek notyfikacyjny outsourcanta, uzyskanie zgody na outsourcing zagraniczny
   –  Rejestr insourcerów – źródło i zakres danych
   –  Upublicznianie informacji o insourcerach
   –  Ochrona tajemnicy bankowej / tajemnicy profesjonalnej (maklerskiej)
   –  Obowiązki biegłych rewidentów
   –  Uprawnienia KNF wobec outsourcanta i insourcera
   –  Sankcje za naruszenie przepisów o outsourcingu

12.35 – 13.30   Umowa outsourcingowa i podoutsourcing - Wojciech Iwański  
   –  Wymogi prawne i oczekiwania nadzoru
   –  Formy prawne umowy
   –  Struktura umowna (umowy dwustronne i wielostronne)
   –  Ograniczenie odpowiedzialności – zasady ogólne, dozwolone ograniczenia umowne, 

czynniki ograniczające odpowiedzialność insourcera
   –  Plany BCP / DRP – treść i zakres
   –  Specyfika IT – „usługi wystandaryzowane” a suboutsourcing
   –  Postanowienia umowy outsourcingowej dot. suboutsourcingu
   –  Umowa insourcer – subinsourcer
   –  Odpowiedzialność za działania subinsourcera
   –  Plany BCP / DRP a suboutsourcing
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13.30 – 13.45   Pytania i dyskusja

13.45 – 14.45   Lunch

14.45 – 15.30   Komunikat KNF ws. cloud computingu – Agata Szeliga
   –  Zakres zastosowania
   –  Struktura komunikatu
   –  Analizy ryzyka wymagane komunikatem
   –  Wymogi w zakresie treści umowy
   –  Audyty na miejscu vs. ogólne uprawnienia kontrolne banku
   –  Komunikat KNF a wytyczne EBA

15.30 – 16.15   Wdrożenie rozwiązań chmurowych w banku – kwestie praktyczne – Agata Szeliga

16.15 – 16.45   Pytania i dyskusja
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia 
faktury faksem lub mailem na adres a.sosnowska@ispb.pl.

Organizatorem seminarium jest:

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5

05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87

Termin nadsyłania zgłoszeń do 14 maja 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto  
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)

Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych, 
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.

Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT 
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium 
i pytań do prelegentów na adres a.krzyczkowska@ispb.pl

Więcej informacji na stronie
www.ispb.pl

http://ispb.pl


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, 
Aldona Sosnowska s.c. informuje, że:
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c.  

z siedzibą w Radzyminie, ul. Ks. E. Lubomirskiego 5 (dalej: „ISPB”).
 2.  Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału w seminarium będą przetwarzane:
         w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu – do czasu zakończenia szkolenia i jego rozliczenia, a następnie do celów archiwalnych 

przez okres wynikający z przepisów prawa;
         w celu informacji i promocji własnej działalności ISPB, w zakresie danych w postaci adresu e-mail – w przypadku udzielenia zgody, 

do czasu jej wycofania.
 3.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość uczestniczenia  

w szkoleniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w formie profilowania.
 5.  Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów podatkowych na podstawie 

przepisów prawa oraz osoby wykonującej obsługę księgową ISPB.
 6.  Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie 

z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów 
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
w celach marketingowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

Warszawa, 28 maja 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 4

Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto 
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
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Dane uczestnika konferencji Dane do faktury VAT

Imię i nazwisko Nazwa firmy

Stanowisko

Adres e-mail Ulica, nr domu/lokalu

Nr telefonu - wraz z kierunkowym Nr kodu - miejscowość

Nr faksu NIP
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Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej Pieczątka

 7.  W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać:

         e-mailem na adres: ispb@ispb.pl
         pocztą tradycyjną na adres: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c.,  

ul. Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin.
      Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie dalszego ich wykorzystywania do celów 

promocji działalności ISPB.
 8.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO.

   Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego w zgłoszeniu udziału w seminarium  
w celach promocji działalności własnej ISPB i przesyłanie mi na ten adres informacji handlowych, zgodnie z: art. 10 ust. 2 ustawy  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowa-
nie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu 
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku 
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.


	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 
	Text Field 71: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 74: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Check Box 21: Off
	Check Box 20: Off


