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PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WYMOGÓW EBA I KNF 
W ZAKRESIE OUTSOURCINGU I CHMURY OBLICZENIOWEJ 

• Obowiązki przedkontraktowe i kontraktowe w relacji z 
podwykonawcą

• Przedumowny audyt kontrahenta w świetle przepisów 
prawa – praktyka

• Praktyczna strona wdrożenia chmury obliczeniowej 
w banku 

• Outsourcing a przepisy o ochronie danych osobowych

Rok 2020 stał się dla bankowości rokiem chmury. Zawdzięczamy to miano opubliko-
wanemu 23 stycznia br. Komunikatowi UKNF, rosnącej liczbie wdrożeń clouda oraz 
wymuszonym przez COVID-19 aktualizacjom terminów na dostosowanie się do po-
stanowień Komunikatu. 

Mimo wydłużonego czasu na analizę wytycznych i ich implementację, założenia KNF 
do dnia dzisiejszego budzą wiele wątpliwości i problemów.

W grudniu organizujemy praktyczne warsztaty, na których dowiedzą się Państwo, jak 
poprawnie dostosować się do nowych wymogów w szczególności w zakresie umów, 
nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi czy zarządzania ciągłością działania. Prze-
dyskutujemy wspólnie zastosowane przez Państwa modele działania i ocenimy ich 
poprawność w odniesieniu do oczekiwań regulatora.

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z re-
prezentantami branży oraz Prelegentami lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamin-
gu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukoń-
czenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na 
formę uczestnictwa. Niezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współ-
pracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu 
i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie 
standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WYMOGÓW EBA I KNF 
W ZAKRESIE OUTSOURCINGU I CHMURY OBLICZENIOWEJ 

DZIEŃ I

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 Przygotowanie banku na outsourcing oraz cloud computing
• Krajobraz regulacyjny outsourcingu i cloud computingu w sektorze finansowym – stan obecny i perspektywa przyszłości

• Cele i perspektywy prac grupy roboczej izb branżowych ds. regulacji outsourcingu

• Dodatkowe kwalifikacje outsourcingu (chmurowy, istotny, funkcji krytycznych lub ważnych, ustawowy, pozaustawowy) i 
praktyczne podejście

• Identyfikacja funkcji krytycznych lub istotnych wg Wytycznych EBA oraz kiedy weryfikować istotność tych funkcji

• Stosowanie zasady proporcjonalności

• Umowy outsourcingowe a Digital Finance & Payments Strategy 2020-2024

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, Kancelaria dLK Legal

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:30 Obowiązki przedkontraktowe i kontraktowe w relacji z podwykonawcą
• Wymogi przedumowne i ocena wiarygodności podwykonawcy

• Zawarcie umowy: forma, minimalne wymagania, odpowiedzialność

• Typowe klauzule outsourcingowe – przegląd i omówienie

• Wymagania w umowach outsourcingowych dotyczące ciągłości działania

• Problemy ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji – szacowanie problemów w ramach zawieranych umów

• Prowadzenie rejestru umów zgodnie z nowymi wymogami

• Jak zmniejszyć ryzyko w przypadku outsourcingu do państw trzecich? 

• Przesłanki wymogu uzyskania zezwolenia KNF lub notyfikacji 

Szymon Zych, Adwokat, Kancelaria dLK Legal

12:45 PRZERWA LUNCHOWA

13:30 „Bank uważa, że moja usługa to outsourcing”, czyli po drugiej stronie lustra
• Warunki brzegowe dla usług świadczonych bankowi – podstawowa lista dos i don’ts

• Przygotowanie i negocjowanie umowy outsourcingowej z bankiem

• Obowiązki dostawcy technologii wobec banku i odpowiedzialność za wykonanie umowy

• Opracowanie wymagań co do oferty biznesowej, aby odpowiadała wymaganiom cyberbezpieczeństwa

• Rola KNF wobec podwykonawcy 

dr Michał Mostowik, Adwokat, Kancelaria dLK Legal

15:00 Praktyczna strona wdrożenia chmury obliczeniowej w banku 
• „Know your cloud” jako kluczowy driver regulacji chmurowych

• Wdrożenie rozwiązań chmurowych w banku

• Wymagania KNF i EBA w zakresie współpracy z dostawcami chmurowymi

• Praktyczne aspekty negocjowania umowy z dostawcami usługi chmury obliczeniowej

Bartosz Wyżykowski, Radca Prawny, Kancelaria dLK Legal

16:30 ZAKOŃCZENIE I DNIA

PROGRAM



PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WYMOGÓW EBA I KNF 
W ZAKRESIE OUTSOURCINGU I CHMURY OBLICZENIOWEJ 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat 
poświadczający udział w wydarzeniu

DZIEŃ II

09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 Przedumowny audyt kontrahenta w świetle przepisów prawa – praktyka
• Obowiązek oceny możliwości powierzenia przetwarzania danych

• Minimalne wymogi due diligence 

• Certyfikacja – możliwości i znaczenie w kontekście outsourcingu

• Praktyka audytu – oświadczenia, ankiety czy kontrole?

Piotr Kaniewski, Associate, SSW Pragmatic Solutions

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:15 Nadzór organów nad outsourcingiem
• Proces uzyskania zezwolenia KNF

• Zasady/sposoby notyfikacji do KNF wg nowych wymogów

• Uprawnienia KNF i organów uporządkowanej likwidacji w toku wykonywania umowy

• Uprawnienia PUODO w zakresie ochrony danych osobowych

• Kluczowe postanowienia umowne dla efektywnego nadzoru 

12:45 PRZERWA LUNCHOWA

13:30 Outsourcing a przepisy o ochronie danych osobowych
• Wymogi wobec kontrahenta przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych

• Ocena skutków przy umowie outsourcingowej

• Sposób zabezpieczenia danych w świetle wymogów RODO i rekomendacji

• Ochrona przetwarzania danych po wyroku Schrems II 

dr hab. Jan Byrski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki

15:00 Outsourcing, ale co dalej? Czyli problem podwykonawców
• Identyfikacja podwykonawców, w tym podwykonawców chmurowych

• Podwykonawca a chmura

• Sub-outsourcing – liczenie poziomów i konsekwencje prawne

• Odpowiedzialność banku za sub-insourcerów

Bartosz Wyżykowski, Radca Prawny, Kancelaria dLK Legal

16:30 ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA

PROGRAM



PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WYMOGÓW EBA I KNF 
W ZAKRESIE OUTSOURCINGU I CHMURY OBLICZENIOWEJ 

dr hab. Jan Byrski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki Adwokat, Kancelaria Bird & Bird

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przed-
siębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu po-
-stępowań 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 międzynaro-
dowych. 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 Konsul-
tacyjnej 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 gospodar-
czego. Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersyte-
tu 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-Uni-
-versität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz 
w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej 
Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP). Doradza 
klientom w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Piotr Kaniewski, Associate, SSW Pragmatic Solutions

Ekspert w obszarze prawa nowych technologii oraz transformacji cyfrowych. Zajmuje się przede wszystkim wspar-
ciem organizacji w transformacji cyfrowej, w tym wdrażaniu przez nie innowacyjnych rozwiązań IT. Dostarcza w tym 
celu Klientom narzędzia z obszaru kontraktowania i zakupów. Doradza Klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu 
umów IT, w tym umów na wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemów IT, licencyjnych i dotyczących usług chmuro-
wych, a także umów body/teamleasing. Udziela wsparcia w zakresie zarządzania prawami autorskimi, w tym licen-
cjami na oprogramowanie. Jest ekspertem w obsłudze przedsięwzięć wykorzystujących metodyki Agile i narzędzia 
DevOps raz współautorem innowacyjnych modeli kontraktowych i rozliczeniowych w tym zakresie. Specjalizuje się 
także w zagadnieniach dotyczących pozyskiwania, wdrażania i rozwoju w przedsiębiorstwach rozwiązań opartych 
o sztuczną inteligencję. Piotr Kaniewski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego – wspólnej placówki dydaktycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge.

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, Kancelaria dLK Legal

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatni-
czych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe 
w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long 
experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 
i otwartej bankowo ci, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce 
i w Europie, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami 
finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniej-szych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finan-
sowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju 
innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji 
w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrekty-
wy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. 
Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa 
Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz pre-
legent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne 
na poziomie polskim oraz unijnym.

PRELEGENCI



PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WYMOGÓW EBA I KNF 
W ZAKRESIE OUTSOURCINGU I CHMURY OBLICZENIOWEJ 

dr Michał Mostowik, Adwokat, Kancelaria dLK Legal

Dr Michał Mostowik jest adwokatem i doktorem nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. W 2019 roku obronił doktorat pt. „Ochrona danych osobowych w warunkach Internetu rzeczy w prawie Unii 
Europejskiej”. Ukończył program „Certificate in American Law” na University of California Berkeley oraz Szkołę 
Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu 
i Moguncji. Uczestniczył w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy 
Urzędzie KNF oraz strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od 
papierowej do cyfrowej Polski”, a także reprezentował organizację zrzeszającą instytucje finansowe w procesie legi-
slacyjnym (w tym przy tworzeniu sektorowych przepisów o ochronie danych osobowych). Jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Specjalizuje się i doradza w zakresie prawa bankowego, regulacji technologii 
finansowych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze 
banków, instytucji finansowych oraz firm z branży technologicznej. Jest autorem publikacji naukowych i popular-
nych z zakresu prawa bankowego i technologii finansowych. Prowadził oraz współprowadził zajęcia akademickie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest wysoko ocenianym prelegentem na konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach 
branżowych.

Bartosz Wyżykowski, Radca Prawny, Kancelaria dLK Legal

Bartosz Wyżykowski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył 
Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy 
WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z jedną z największych organizacji pracodawców w Polsce. 
W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze 
Rzecznika Finansowego. Specjalizuje się w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego, usług płatniczych i 
prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego i kredytu 
hipotecznego. Prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych poświęconych tym zagadnieniom, a także 
autor publikacji w tym zakresie. Angażował się w prace legislacyjne dotyczące prawa rynku finansowego na pozio-
mie polskim oraz unijnym.

Szymon Zych, Adwokat, Kancelaria dLK Legal

Szymon Zych jest adwokatem, aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również na 
KU Leuven. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej, prawa 
spółek, prawa zobowiązań oraz prawa ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji i artykułów naukowych 
i prelegentem na szkoleniach oraz warsztatach branżowych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów 
przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Brał udział w postępowaniach licencyjnych przed KNF oraz zagranicz-
nymi organami nadzoru.
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W ZAKRESIE OUTSOURCINGU I CHMURY OBLICZENIOWEJ 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcin-
gowych w szczególności do pracowników działów:

• outsourcingu

• operacyjnego

• IT

• zaopatrzenia

• prawnego

• kontrolingu

• compliance

• zarządzania ryzykiem

• zarządzania ciągłością działania

• logistyki

Alicja Zadroga
Sales Director 
Knowledge Brokers Department

M: +48 791 989 883 
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

The Westin Warsaw Hotel
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

Katarzyna Pleban
Director 
Conferences & Trainings Department

M: +48 883 992 662 
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

GRUPA DOCELOWA:

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje 
i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konfe-
rencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. 
Kongresy 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 orga-
nizowanych 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. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferen-
ces S.A., MMC Events oraz MMC Design..


