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W ZAKŁADZIE UBEZPIECZENIOWYM

EKSPERT ZARZĄDZANIA 
OUTSOURCINGIEM

GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW PRELEGENCI

Biorąc udział 
w warsztacie otrzymują 
Państwo 12 PUNKTÓW 

szkoleniowych do 
przedstawienia w:  

KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW  PRAWNYCH
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Strona

Tytułowa

• Usługi outsourcingowe w kontekście 
dyrektywy Solvency II

• Umowa outsourcingowa w działalności 
ubezpieczeniowej

• Ochrona danych osobowych i tajemnica 
ubezpieczeniowa w outsourcingu

• Cloud computing w ubezpieczeniach

• Outsourcing IT w ubezpieczeniach

• Współpraca z dostawcą usług 
outsourcingowych

Hotel Sheraton, Warszawa30 czerwca – 1 lipca 2014 r.

Monika Malinowska-Hyla
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 

Michał Steinhagen 
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Paweł Stykowski 
Kancelaria CMS

Konrad Rochalski 
Grupa OEX

WSPÓŁPRACA ORGANIZATORPATRONI MEDIALNI

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach

CERTYFIKATY

Artur Piechocki 
Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
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09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

09:30 Usługi outsourcingowe w kontekście 
dyrektywy Solvency II.

 嵣 Stan przygotowań i przyszłe wyzwania
 嵣 Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela wobec organu 
nadzoru

 嵣 Uprawnienia nadzorcze w zakresie outsourcingu 
w ubezpieczeniach – uprawnienia KNF

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Umowa outsourcingowa w działalności 
ubezpieczeniowej.

 嵣 Konstrukcja umowy outsourcingowej w ubezpieczeniach
 嵣 Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń i usługodawcy 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy outsourcingowej

 嵣 Wzory umów outsourcingu zagranicznego
 嵣 Zapisy umowne zapewniające ciągłość dostaw
 嵣 Klauzule umowne zapewniające brak możliwości 
zawyżania kosztów wykonywanych przez outsourcera 
usług

 嵣 Umowa powierzenia przetwarzania danych a umowa 
outsourcingowa

 嵣 Odpowiedzialność branży ubezpieczeniowej za działania 
outsourcerów

 嵣 Negocjowanie umowy outsourcingowej
Paweł Stykowski, Starszy Prawnik, Radca Prawny, Zespół 
Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

13:00 Przerwa na lunch

14:00 Ochrona danych osobowych i tajemnica 
ubezpieczeniowa w outsourcingu.

 嵣 Ochrona danych osobowych w procesie outsourcingu 
(powierzenie przetwarzania danych osobowych/ danych 
wrażliwych)

 嵣 Wymiana danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową 
w działalności ubezpieczeniowej 

 嵣 Zasady przekazywania danych osobowych stanowiących 
tajemnicę ubezpieczeniową za granicę

 嵣 Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy 
ubezpieczeniowej oraz ochrony danych osobowych

 嵣 Zmiany regulacyjne w zakresie ochronie danych 
osobowych i działalności ubezpieczeniowej

Michał Steinhagen, Adwokat, Kieruje Zespołem 
Prawa Ubezpieczeniowego, Członek Zespołu Prawa 
Upadłościowego i Restrukturyzacji, Kancelaria Wardyński 
i Wspólnicy

15:30	 Zakończenie	I	dnia	warsztatów.

09:00 Rejestracja Uczestników, Poranna kawa

09:30 Cloud computing w ubezpieczeniach.
 嵣 Charakterystyka usług przetwarzania w chmurze
 嵣 Rodzaje danych przetwarzanych w chmurze i ich ochrona 
prawna

 嵣 Podstawy prawne przechowywania i przetwarzania 
danych przez ubezpieczycieli

 嵣 Ryzyko związane z cloud computingiem w działalności 
ubezpieczeniowej

 嵣 Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
w chmurze – kluczowe kwestie

Monika Malinowska-Hyla, LL.M, Senior Associate, Radca 
Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

10:30 Przerwa kawowa

11:00 Outsourcing IT w ubezpieczeniach.
 嵣 Ramy prawne outsourcingu IT 
Etapy procesu outsourcingu IT i ich aspekty prawne

 嵣 Specyfika outsourcingu IT w działalności 
ubezpieczeniowej

 嵣 Znaczenie i konstrukcja umowy outsourcingowej
 嵣 Kluczowe klauzule
 嵣 Ryzyka i pułapki prawne outsourcingu IT

Artur Piechocki, Radca Prawny, Of Counsel, Kancelaria 
Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

13:00 Przerwa na lunch

13:30 Współpraca z dostawcą usług 
outsourcingowych.

 嵣 Wybór outsourcera – przeprowadzanie konkursu ofert
 嵣 Badania płynności finansowej outsourcera
 嵣 Kontrolna usług oraz cykliczna ocena ich działań
 嵣 Analiza i ocena współpracy z dostawcą usług 
outsourcingowych

 嵣 Środki kontroli i nadzoru nad realizacją umowy 
outsourcingowej

 嵣 Zarządzanie i nadzór poddostawcy
Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc, Grupa OEX 

15:00		Zakończenie	warsztatów 
Wręczenie	certyfikatów	Uczestnikom.

PROGRAM – DZIEŃ I PROGRAM – DZIEŃ II
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Hotel Sheraton, Warszawa30 czerwca – 1 lipca 2014 r.
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Ogólne

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 Outsourcing, jako wyłączanie pewnych proce-
sów na zewnątrz, był do niedawna wyłącznie przywile-
jem. W obecnych czasach zlecanie usług podmiotom ze-
wnętrznym staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem 
i coraz więcej nowych firm, z różnych branż decyduje się 
na wdrożenie tego rozwiązania. Jak w każdym przedsię-
biorstwie outsourcing możliwy jest również w przypadku 
zakładów ubezpieczeń. Jednakże w związku z faktem, iż 
są to instytucje zaufania publicznego musi być on reali-
zowany w sposób przemyślany, chroniący zarówno inte-
resy zakładu ubezpieczeń jak i interesy klientów zakładu 
ubezpieczeń. Pragnąc wyjść naprzeciw Państwa oczeki-
waniom przygotowaliśmy dwudniowe spotkanie, pod-
czas którego omówione zostaną najważniejsze aspekty 
związane ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym. 
Organizowane wydarzenie ma na celu omówienie prak-
tycznych aspektów związanych z organizacją i zarządza-
niem outsourcingiem w zakładzie ubezpieczeń. Podczas 
warsztatu szczegółowo omówione zostaną kwestie tj. 
zarządzanie ryzykiem powierzenia, zarządzanie współ-
pracą z dostawcami usług outsourcingowych, jak i pla-
nowane zmiany prawne w zakresie ochrony danych 
osobowych i działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej. W charakterze prelegentów warsztaty popro-
wadzi grono znakomitych ekspertów, którzy podzielą 
się z Państwem swoimi doświadczeniami i przedstawią 
Państwu skuteczne sposoby monitorowania usług wy-
konywanych przez podmioty zewnętrzne. Stworzy to 
dla Państwa znakomitą okazję do rozwiania wątpliwości 
i wyjaśnienia kwestii spornych pojawiających się w Pań-
stwa codziennej pracy.

WARSZTATY KIERUJEMY:

Warsztaty kierujemy do zakładów ubezpieczeń, 
a w szczególności do przedstawicieli działów:

• Prawnych
• Compliance
• Kontrolingu
• ds. outsourcingu
• Nadzoru i kontroli
• Oceny ryzyka
• OperacyjnychLogistyki
• Sprzedaży
• IT
• oraz do firm świadczących usługi zewnętrzne dla 

branży ubezpieczeniowej

ORGANIZATOR:

 MM • Conferences to wiodący i niezależny orga-
nizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organi-
zatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warszta-
tów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem 
jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca 
z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, 
jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, 
handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami 
i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE 
iT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkom-
tel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Ko-
lejowa, Intel, Netia, Alcatel–Lucent, SES Astra, Huawei, Alva-
rion, TNS OBOP.

MIEJSCE:

Hotel Sheraton 
ul. Bolesława Prusa 2  
00- 493 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:

Katarzyna Kasjaniuk
Project Manager
T: 22 379 29 22
k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

WARSZTATY KIERUJEMY:
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PRELEGENCI:

Monika Malinowska-Hyla
LL.M,	Senior	Associate,	Radca	Prawny,	Kancelaria	
Domański	Zakrzewski	Palinka
Monika Malinowska-Hyla rozpoczęła pracę w kancelarii Domański Zakrzewski 
Palinka w sierpniu 1999 r. Monika Malinowska-Hyla uczestniczy w pracach 
dla klientów sektora ubezpieczeniowego, w tym krajowych i zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń, agentów ubezpieczeniowych, a także na rzecz 
ubezpieczających w ramach ubezpieczeń grupowych. Przygotowywała 
wiele raportów z analiz prawnych spółek z sektora ubezpieczeniowego, 
a także uczestniczyła w opracowywaniu licznych opinii prawnych na temat 
kwestii prawa ubezpieczeniowego oraz projektów umów i ogólnych 
warunków, regulaminów i innych dokumentów prawnych. Doradzała 
także klientom w licznych kwestiach prawnych dotyczących pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i ubezpieczeń grupowych .in. w sektorze bancassurance 
i usługach assistance. Zajmuje się także doradztwem w zakresie prawa spółek, 
specjalizując się w transakcjach kupna i sprzedaży, umowach handlowych, 
joint ventures, w szczególności na rzecz klientów niemieckich oraz w zakresie 
inwestycji niemieckich przedsiębiorców w Polsce. Jest absolwentką Wydziału 
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą (Niemcy). ■

Artur Piechocki
Radca	Prawny,	Of	Counsel,	Kancelaria	Kochański	
Zięba	Rapala	i	Partnerzy
Specjalizuje się w prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych 
(ICT). Doradza klientom z sektora internetowego i telekomunikacyjnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem usług telekomunikacyjnych, usług świadczonych 
drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych.
Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(European Network and Information Security Agency - ENISA) w zakresie 
doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. 
Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej 
(WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain 
Registries (CENTR). Jest także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej (ITU) oraz współpracownikiem Fundacji Bezpiecznej 
Cyberprzestrzeni. Był członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych 
oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki 
i Telekomunikacji (PIIT). Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen 
Internetowych przy PIIT, którego pracom przewodniczył oraz współtwórca 
orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej (KIG). Wcześniej pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki 
domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 
(NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. 
Autor kilkudziesięciu wykładów w Polsce i zagranicą dotyczących prawa 
w nowych technologiach. ■

Konrad Rochalski
Prezes	Zarządu	ArchiDoc,	Grupa	OEX
Związany z branżą BPO (Business Process Outsourcing) od 1999 roku. 
W latach wcześniejszych kierował firmą Inforsys, która osiągnęła pozycję 
lidera rynku usług obsługi korespondencji masowej w Polsce. Od 2002 do 
2005 zajmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży bezpośredniej i rozwoju 
oraz dyrektora marketingu w firmie Arcus, integrującej procesy związane 
z obiegiem informacji. Wcześniej był związany zawodowo z firmą Toshiba, 
gdzie budował ofertę usług z zakresu departamentowego zarządzania 
drukiem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów.
Konrad Rochalski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Ukończył także studia podyplomowe EMBA sygnowane min. przez London 
Business School oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. W czasie 
wolnym lubi aktywność fizyczną, nurkowanie w polskich zimnych jeziorach, 
jazdę na nartach, motocykl turystyczno-sportowy oraz enduro. Interesuje 
się także historią, podróżami (najchętniej motocyklowymi), zarządzaniem 
i szeroko pojętym biznesem. ■

Michał Steinhagen
Adwokat,	Kieruje	Zespołem	Prawa	
Ubezpieczeniowego,	Członek	Zespołu	Prawa	
Upadłościowego	i	Restrukturyzacji,	Kancelaria	
Wardyński	i	Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym a także w prawie umów 
handlowych, transakcjach fuzji i przejęć, prawie upadłościowym i prowadzeniu 
sporów sądowych. Doradza polskim i zagranicznym ubezpieczycielom, 
reasekuratorom i klientom zakładów ubezpieczeń w sprawach dotyczących 
działalności ubezpieczeniowej i produktów ubezpieczeniowych w tym 
w sporach ubezpieczeniowych. Bierze udział w przygotowaniu ogólnych 
warunków ubezpieczenia i negocjuje umowy ubezpieczenia dotyczące 
ubezpieczeń life i non-life. Prowadzi postępowania sądowe z udziałem 
klientów instytucjonalnych. Uczestniczy w transakcjach share deal i asset 
deal dotyczących m.in. sprzedaży przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. 
Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w dużych postępowaniach 
upadłościowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego (2000). Ukończył kurs prawa angielskiego 
i europejskiego w British Centre for English and European Legal Studies 
w Warszawie współorganizowany przez University of Cambridge oraz kurs 
prawa francuskiego i europejskiego w College International de Droit Français 
et Européen w Warszawie współorganizowany przez l’Université de Poitiers. 
Odbył również studia podyplomowe w zakresie polityki i administracji Unii 
Europejskiej w College of Europe w Brugii, Belgia (2001). Jest współautorem 
wydanych przez wydawnictwo LexisNexis we współpracy z kancelarią 
Wardyński i Wspólnicy książek „Transakcje przejęć i fuzji” (LexisNexis, 
Warszawa 2011) i „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (LexisNexis, 
Warszawa 2013), a także autorem innych publikacji i artykułów. Do kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku. ■

Paweł Stykowski
Starszy	Prawnik,	Radca	Prawny,	Zespół	Instytucji	
i	Usług	Finansowych.	Kancelaria	CMS
Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw 
z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. 
Zajmuje się m.in. badaniem legalności produktów finansowych i wzorców 
umownych z obowiązującym prawem, przygotowywaniem wzorców 
umownych nowych produktów, przygotowywaniem opinii z zakresu prawa 
usług finansowych oraz doradztwem w zakresie postępowań przed organami 
nadzoru. Paweł Stykowski powrócił do CMS Cameron McKenna w sierpniu 
2011 roku po dwóch i pół roku pracy w międzynarodowej grupie kapitałowej, 
gdzie pracował na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, powszechnego 
towarzystwa emerytalnego i ich spółki dystrybucyjnej. 
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Cardiff University 
Law School w Wielkiej Brytanii i ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego 
w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida 
i Uniwersytet Warszawski. Jest autorem licznych artykułów, które ukazały się 
m.in. w Rzeczpospolitej, Parkiecie, Dzienniku Gazecie Prawnej, Monitorze 
Prawniczym i Miesięczniku Ubezpieczeniowym. Paweł Stykowski włada biegle 
językiem angielskim, zna również język niemiecki. ■
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