
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

20 czerwca 2017 r. 
Warszawa, Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63 

 
 
 

20 czerwca 2017 roku, w ramach Konferencji Horyzonty Bankowości odbędzie się forum dedykowane członkom 

zarządów banków oraz menedżerom, którzy odpowiadają za zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz 

specjalistom zajmującym się ochroną, administrowaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w bankach. Będzie 

ono poświęcone m.in. praktycznym wskazówkom, jak wdrożyć GDPR (skrót pochodzi od angielskiej nazwy: General Data 

Protection Regulation, polska potoczna nazwa: RODO) w odpowiednim czasie, skutecznie i możliwie tanio. Będziemy 

szczególnie akcentować aspekty finansowe, ponieważ postępując w myśl nowego gospodarczego paradygmatu, wydatki 

na bezpieczeństwo trzeba optymalizować. 

 Udział w forum pozwoli poznać możliwe scenariusze od strony osób zarządzających bankiem. Ukazane zostaną 

kluczowe decyzje zarządcze, jakie trzeba będzie podjąć, a także ich organizacyjny kontekst. Przedstawione 

zostaną nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby skutecznego ograniczania ich skutków. Informacje 

przekazane uczestnikom w trakcie forum pozwolą uniknąć najgroźniejszych błędów na poszczególnych etapach 

projektu. 

 Organizatorem forum jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy współudziale Związku Banków Polskich 

oraz firm partnerskich (technologicznych i prawniczych), które dysponują ekspertami-praktykami zdolnymi do 

realizacji takiego projektu od zaraz. Na rynku polskim nie ma nadmiaru takich specjalistów. Nawet dobra 

znajomość regulacji Unii Europejskiej tu nie wystarczy. Forum dedykujemy przede wszystkim tym bankom, które 

ze względów na swoją rolę i wizerunek powinny uzyskać zgodność w terminie. 

 Wykorzystując doświadczenia VI Forum Bezpieczeństwa Banków, które miało miejsce 9 maja 2017 roku 

w Warszawie, wystąpienia prelegentów uzupełniać będą przygotowane z udziałem ekspertów sesje pytań 

i odpowiedzi (Q&A). Pytania ułożone wg metodologii disruptive thinking pozwolą na swoiste wyjście z koleiny 

stereotypowego podejścia i stanowić będą swoiste uzupełnienia wystąpień. 
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PROGRAM 
 
 
 

09.00 – 9.15 Przywitanie uczestników i otwarcie forum 

 Andrzej Wolski, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji 
  

9.15 – 10.00 Sesja I  KLUCZOWE ZASOBY PROJEKTU 

Podstawowa problematyka: 

Fundamentalne zagadnienia związane z implementacją GDPR w banku. Role, zadania i odpowiedzialność osób 
zajmujących kluczowe stanowiska w banku w kontekście celów i funkcji kodeksów postępowania. Kodeksy postępowania 
jako instrument „miarkowania” kar, ich zakres regulacji i procedura zatwierdzenia przez GIODO. 

Wystąpienia: 

 Kodeksy postępowania w RODO – dodatkowe obciążenie dla administratorów, czy ratunek przed karą?, dr Marcin 
Huczkowski, radca prawny, T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k. [SPCG] (9.15 – 9.30) 

 Sesja Q&A (9.30 – 10.00) 

Moderator: Mariusz Sudoł, Przewodniczący Grupy Cyfryzacji Procesów Bankowych ZBP 
  

10.00 – 10.45 Sesja II  PLANOWANIE („EUFORIA”) 

Podstawowa problematyka: 

Specyfika etapu planowania implementacji GDPR i uzyskania pełnej zgodności z nowymi regulacjami. Pułapki etapu 
planowania oraz najczęściej popełniane błędy (np. wynikające z zawyżonej samooceny). 

Wystąpienia: 

 Jak odpowiedzieć na wyzwania GDPR – poszukiwanie właściwych odpowiedzi, Rafał Owczarek, Business Development 
Manager – IBM Security, Advatech (10.00 – 10.15) 

 Sesja Q&A (10.15 – 10.45) 

Moderator: Marta Nieścierowicz, Audytor 
   

10.45 – 11.30 Sesja III  ANALIZA („CYKORIA”) 

Podstawowa problematyka: 

Prawdopodobieństwo nałożenia na bank sankcji finansowych, a także problem trudnych do oszacowania wydatków (np.: 
koszt odtworzenia danych po wycieku, koszt stworzenia własnych narzędzi oraz utrzymywania własnych zasobów 
ludzkich do monitorowania i audytu, efektywność kosztowa spełniania poszczególnych wymagań bezpieczeństwa i 
zgodności, łączny koszt projektu). 

Faza analizy kończy się zazwyczaj konkluzją: ryzyko jest duże, potencjalne straty wysokie, czasu jest mało, a koszty 
wysokie. Zaproszeni eksperci przedstawią praktyczne sposoby ograniczania wpływu zagrożeń oraz deficytów. Poruszone 
zostaną także aspekty prawne związane z implementacją GDPR przy ciągle zmieniających się technologiach. 

Wystąpienia: 

 Niewiedza kosztuje - czy warto rujnować reputację z powodu przeoczonych danych osobowych? Cezary Prokopowicz, 
Regional Sales Manager Eastern Europe, HPE Software i Dariusz Śliwa, Inf. Mgmt & Governance, HPE Software (10.45 
– 11.00) 

Czy trzeba przygotować swoje dane do spełnienia wymogów RODO? Jak inwentaryzować i przetwarzać dane 
osobowe, realizować pseudonimizację oraz „privacy by design” wymagane przez RODO. 

 Sesja Q&A (11.00 – 11.30) 

Moderator: Krzysztof Kowalski, Doradca Ochrony Danych 
  

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 
  



 

11.45 – 12.45 Sesja IV  PROJEKTOWANIE („SZUKANIE WINNYCH”) 

Podstawowa problematyka: 

 Rejestrowanie czynności przetwarzania 

 Maksymalnie dopuszczalny czas na notyfikację incydentu 

 Minimalizacja przetwarzanych danych, ich domyślna ochrona oraz ograniczenia przetwarzania 

 Prawo do przenoszenia danych i do bycia zapomnianym  

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Wystąpienia: 

 W drodze do uzyskania zgodności z GDPR, Tomasz Jangas, Solution Architect, Hitachi (11.45 – 12.00) 

 Wsparcie i automatyzacja procesów na praktycznym przykładach wdrożeń. Czy dobrze zaprojektowane wdrożenie 
GDPR może wpłynąć na osiągniecie przewagi konkurencyjnej? Konrad Mokrzański, Architekt Zarządzania Danymi, 
Integral Solutions (12.00 – 12.15) 

 Sesja Q&A (12.15 – 12.45) 

Moderator: dr Stefan Szyszko, Członek Rady Nadzorczej ComCERT S.A. 
  

12.45 – 13.30 Sesja V  IMPLEMENTACJA („KARANIE NIEWINNYCH”) 

Podstawowa problematyka sesji V: 

 Identyfikacja danych i ich przepływu 

 Zasady uruchamiania alertów online i monitorowania zagrożeń 

 Kontrola uprzywilejowanych kont i dostępów dla procesorów 

 Techniki pseudonimizacji, tokenizacji i szyfrowania danych 

 Przekazywanie danych osobowych innym bankom – nowe API 

 Możliwość wyszukiwania danych w głębokich archiwach i ich usuwania 

 Scoring kredytowy i procesy AML 

 Centralne zarządzanie danymi dotyczącymi audytów 

Wystąpienia: 

 GDPR – punkty kontrolne, Konrad Hoszowski, Technical Account Manager, Ab Initio Software (12.45 – 13.00) 

Prelegent omówi najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem GDPR. Poda przykłady implementacji 
skanera danych osobowych, przepływów danych, prawa do zapomnienia, maskowania i tokenizacji danych. 

 Sesja Q&A (13.00 – 13.30) 

Moderator: Jerzy Cichowicz, Prezes Zarządu Kalokagathia Sp. z o.o. 
  

13.30 – 13.45 Przerwa kawowa 
  

13.45– 14.45 Sesja VI  IMPLEMENTACJA („KARANIE NIEWINNYCH”) 

Podstawowa problematyka: 

Główne role pełnić będą eksperci, którzy w sesjach (I-V) zadawali prelegentom pytania. Podsumowanie będzie miało 
formę moderowanej debaty, podczas której omówione zostaną następujące kryteria sukcesu: 

 Ochrona wyniku finansowego 

 Adekwatna ocena 

 Skuteczne zapobieganie 

 Aktywne wykrywanie 

Wstępem będzie wypowiedź dr. Wojciecha Wiewiórowskiego, Zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych. (13.45 
– 14.00) 

Moderator: dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich. (14.00 – 14.45) 

Uczestnicy debaty (w porządku alfabetycznym): 

 Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 

 Krzysztof Kowalski, Doradca Ochrony Danych 



 

 Piotr Mechliński, Country Leader for Government & Banking, IBM Analytics 

 Marta Nieścierowicz, Audytor 

 dr Stefan Szyszko, Członek Rady Nadzorczej ComCERT S.A. 
  

14.45 – 15.00 PODSUMOWANIE FORUM ORAZ LOSOWANIE UPOMINKÓW 
  

15.00 – 16.00 Lunch 
  

16.00 – 18.00 Gala 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji 
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