Ochrona danych osobowych
w działalności bankowej

– najnowsze orzecznictwo i decyzje PUODO,
praktyczne problemy i interpretacje
Warszawa, 19 listopada 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 9

Seminarium poprowadzi:
Dr Paweł Litwiński – adwokat, partner w kancelarii Barta
Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw
wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady
do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie
doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem
ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii
i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich
i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada
bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa
nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego. Prelegent na konferencjach, szkoleniach
i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

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

Cele seminarium:
Ostatnie miesiące obfitują w nowe – nie zawsze dobre – wiadomości związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych. A to kwestia kopiowania dowodów tożsamości przez
banki, a to konieczność usuwania danych osób, którym nie udzielono kredytu, a to wytyczne
dotyczące przetwarzania danych w HR, a to kolejne kary związane ze stosowaniem RODO.
Zostały też przeprowadzone przez PUODO pierwsze kontrole, także w sektorze finansowym.
Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych kwestii związanych ze stosowaniem
prawa ochrony danych osobowych w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem
praktyki organu ochrony danych osobowych. Zostaną szczegółowo omówione te praktyczne
kwestie związane ze stosowaniem RODO, które wzbudzają najwięcej wątpliwości, a także
zostanie przedstawione orzecznictwo PUODO i sądów administracyjnych mające wpływ
na działalność sektora bankowego.

Grupa docelowa:
pracownicy departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
pracownicy departamentów odpowiedzialnych za budowanie baz danych o klientach
pracownicy departamentów marketingu i relacji PR i promocji
pracownicy departamentów zajmujących się skargami klientów
pracownicy departamentów compliance
administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)
oddziały instytucji kredytowych
radcy prawni
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PROGRAM
8.45 – 9.00		

–

9.00 – 10.30
				
				

Rejestracja uczestników
(ponad) Rok z RODO – próba podsumowania
– stosowanie RODO w Polsce a stosowanie RODO w innych krajach Unii,
najważniejsze tendencje
– co już wdrożyliśmy, a na co jeszcze czekamy?

			
				
				
				
				
10.30 – 10.45		

Rozliczalność, czyli klucz do zrozumienia RODO
– rozliczalność w przepisach RODO
– rozliczalność w decyzjach PUODO
– wyrok NSA w spr. I OSK 2414/17, czyli rozliczalność w prawie bankowym

10.45 – 12.30
				

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w praktyce banków
– praktyka zawierania umów powierzenia – najważniejsze wyzwania stojące
przed stronami
– wytyczne EBA w sprawie outsourcingu, stanowisko UKNF i ich wpływ na
powierzanie przetwarzania danych osobowych przez banki

				
			
				

–

Przerwa na kawę

				

Współadministrowanie danymi osobowymi przez banki
– współadministrowanie po wyrokach TSUE w spr. Fashion ID, Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein i Jehovan todistajat, czyli zmiana podejścia do problemu
– w jakim zakresie można wdrożyć współadministrowanie danymi osobowymi
w banku?
– umowa o współadministrowanie danymi

12.30 – 13.15

Lunch

				

–

13.15 – 15.00

	
Decyzje i stanowiska PUODO i ich wpływ na praktykę
przetwarzania danych przez banki
				
– prawo do bycia zapomnianym
				
– prawo do kopii danych
				
– incydenty bezpieczeństwa
				
– kopiowanie dokumentów tożsamości
			
				
				
				

Ochrona danych osobowych w HR (wybrane zagadnienia)
– pozyskiwanie danych o kandydatach do pracy
– współpraca z podmiotami zewnętrznymi
– monitoring wizyjny i poczty elektronicznej

15.00 – 15.30

Pytania i dyskusja

–

Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: a.sosnowska@ispb.pl, www.ispb.pl

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 5 listopada 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
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 19 listopada 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 9
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.
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

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. P
 odanie 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. P
 osiada 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.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
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.

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie 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.

Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej

Pieczątka
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