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▶▶ Outsourcing danych osobowych
stanowiących tajemnicę
ubezpieczeniową w nowych
regulacjach
▶▶ Przekazywanie danych osobowych
stanowiących tajemnicę
ubezpieczeniową za granicę
i wymiana danych objętych tajemnicą
ubezpieczeniową
▶▶ Skutki nieuprawnionego
udostępnienia danych objętych
tajemnicą ubezpieczeniową na gruncie
ogólnego rozporządzenia
▶▶ Komu i kiedy można udostępniać dane
objęte tajemnicą ubezpieczeniową?
– problemy praktyczne

WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

www.mmcpolska.pl

Ochrona danych
ubezpieczeniowych

i tajemnica ubezpieczeniowa
w outsourcingu
28 czerwca 2017 r.
Hotel Sheraton

Warszawa

Program
9:00
9:30

Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
Outsourcing danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową w nowych regulacjach

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Dane osobowe/ dane osobowe szczególnie chronione i tajemnica ubezpieczeniowa – zakresy pojęć
Współadministratorzy na rynku ubezpieczeniowym przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Nowe elementy umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych
Regulacje dotyczące outsourcingu ubezpieczeniowego
Outsourcing zadań administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych) w u.o.d.o. i RODO

dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Przekazywanie danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową za granicę i wymiana
danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Przekazywanie d.o. w outsourcingu do państwa trzeciego w u.o.d.o.
Przekazywanie d.o. w outsourcingu do państwa trzeciego w RODO
Przekazywanie d.o. w outsourcingu do państwa trzeciego w u.d.u.r.
Istniejące ograniczenia wymiany danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową w u.d.u.r.

Michał Bienias, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch
14:00 Skutki nieuprawnionego udostępnienia danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową na gruncie
ogólnego rozporządzenia
dr Grzegorz Sibiga, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:30 Komu i kiedy można udostępniać dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową? – problemy praktyczne
Paweł Stykowski, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

16:30 Zakończenie warsztatu
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Dlaczego warto wziąć
udział w warsztacie

Organizator

Ousourcing czynności ubezpieczeniowych stał
się codziennością dla zakładów ubezpieczeń.
Nie ma wątpliwości, że Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych – RODO,
które weszło w życie 25 maja 2016 r. stanowi
rewolucję dla przedsiębiorstw, które będą
rozliczane w ramach prowadzonych działalności
z szeroko pojętej ochrony danych. Z uwagi
na fakt, iż zakłady ubezpieczeń to instytucje
zaufania publicznego, outsourcing musi być
realizowany w sposób przemyślany, chroniący
interesy zakładu ubezpieczeń i jego klientów.
W odpowiedzi na potrzeby rynku, przygo
towaliśmy dla Państwa spotkanie, podczas
którego zostaną omówione najważniejsze
i problematyczne dla rynku kwestie dotyczące
ochrony danych i tajemnicy ubezpieczeniowej
w outsourcingu.

Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli zakła
dów ubezpieczeniowych, w szczególności do
osób odpowiedzialnych za ochronę danych
ubezpieczeniowych i tajemnicę ubezpieczenio
wą w outsourcingu z działów:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

prawnego
compliance
kontrolingu
ds. outsourcingu
operacyjnego
oceny ryzyka
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organi
zuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje de
dykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej
oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szko
lenia i warsztaty prowadzone są przez znanych
praktyków, ekspertów posiadających wielolet
nie doświadczenie w swojej branży. Konferencje
mają charakter międzynarodowy, skupiają peł
ną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i ad
ministracji centralnej i regulatora. MMC Polska
organizuje również szkolenia zamknięte w pełni
dopasowane do potrzeb klientów. Efektem or
ganizowanych wydarzeń jest podniesienie kwa
lifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycz
nej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play,
Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Pol
ska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y,
Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU,
NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Gru
py MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A.,
MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

Edyta Pełka

Kierownik Projektu
Dział Produkcji

e.pelka@mmcpolska.pl

22 379 29 56
Hotel Sheraton

ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
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Prelegenci
Michał Bienias
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego prawa nowych technologii. Jego
zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na usługach ecommerce oraz prawa rynku instytucji
finansowych i usług płatniczych. Doradza spółkom z branży internetowej, ubezpieczeniowej, a także bankowej. Posiada
doświadczenie m.in. w prowadzeniu audytów ochrony danych osobowych oraz opiniowania transferów danych osobowych
do państw trzecich. Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracował w dziale prawnym Google Poland, gdzie zajmował się obsługą
prawną spółek Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne doświadczenie z zakresu prawa nowych technologii zdobywał
także w zespole ochrony danych osobowych Rady Europy oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Autor wielu publikacji
naukowych i branżowych. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej
oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr 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 Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
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 Uniwersytetu Jagiellońskiego, 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
Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
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Prelegenci
dr Grzegorz Sibiga
Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych
informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Pracownik naukowy
w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie, m.in. Komunikacja elektroniczna w Kodeksie
postępowania administracyjnego. Komentarz i Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania. Redaktor cyklicznego
dodatku do Monitora Prawniczego poświęconego prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Członek rady programowej
Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych i członek rady konsultacyjnej miesięcznika IT w administracji.
Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu
Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym
w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych,
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Paweł Stykowski
Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk
Paweł Stykowski jest Dyrektorem Departamentu Prawnego w InterRisk, radcą prawnym. Od dziesięciu lat zajmuje się
doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń – w imieniu kancelarii CMS Cameron McKenna i jako prawnik wewnętrzny
w grupie AXA. M.in. przygotowywał i weryfikował projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów
ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych, doradzał w wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu
oraz wszelkich innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Reprezentował zakłady ubezpieczeń w
postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa
Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz po rocznych studiach w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus uzyskał
dyplom Cardiff University Law School. Jest także absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.
Jest autorem licznych publikacji na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Giełdy „Parkiet”, Monitora Prawniczego,
Miesięcznika Ubezpieczeniowego oraz Dziennika Ubezpieczeniowego.
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