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private relying parties LAW CONTRACT VLOP

Where private relying parties 
providing services are required by 
national or Union law, to use 
strong user authentication for 
online identification, or where 
strong user authentication is 
required by contractual 
obligation, including in the areas 
of transport, energy, banking and 
financial services, social security, 
health, drinking water, postal 
services, digital infrastructure, 
education or telecommunications, 
private relying parties shall also 
accept the use of European Digital 
Identity Wallets issued in 
accordance with Article 6a. 

• private relying parties
• strong user authentication required:

• VLOP
• requires authentication:

Where VLOP require 
users to authenticate 
to access online 
services, they shall 
also accept the use of 
European Digital 
Identity Wallets issued 
in accordance with 
Article 6a strictly upon 
voluntary request of 
the user and in respect 
of the minimum 
attributes necessary 
for the specific online 
service for which 
authentication is 
requested, such as 
proof of age. 

• by national 
or Union law
for online 
identification

• by contractual 
obligation

• to authenticate to 
access online services

• upon voluntary request 
of the user 

• in respect of the 
minimum attributes 
necessary for the 
specific online service

shall also accept the use of EDIW 
issued in accordance with Article 6a

EID Regulation
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Outsourcing czynności identyfikacji

Wiarygodność 
narzędzia i 

danych

Kwalifikacja 
umowy 

(outsourcing, 
SaaS, licencja)

Suboutsourcing

Wykonywanie 
czynności poza 

EEA

Outsourcing bankowy

• Czynności prawne

• Czynności faktyczne

Outsourcing inwestycyjny (UOIF)

EBA Guidelines on outsourcing arrangements

http://www.dlk.legal/
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Suboutsourcing

Art. 6a prawa bankowego Nowelizacja 2022

7. Jeżeli umowa powierzająca wykonywanie czynności, o których 
mowa w ust. 1, to przewiduje, przedsiębiorca lub przedsiębiorca 
zagraniczny, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć innemu 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, w drodze 
odrębnej umowy, wykonywanie:

7. Jeżeli umowa powierzająca wykonywanie czynności, o których 
mowa w ust. 1, to przewiduje, przedsiębiorca lub przedsiębiorca 
zagraniczny, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć innemu 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, w drodze 
odrębnej umowy, wykonywanie:

1) określonych w umowie zawartej z bankiem czynności 
służących realizacji głównego świadczenia wynikającego z tej 
umowy, po uzyskaniu pisemnej zgody banku, lub

1) określonych w umowie zawartej z bankiem czynności, 
wynikających z tej umowy, po uzyskaniu pisemnej zgody banku, z 
zachowaniem tajemnicy prawnie chronionej, lub

2) powierzonych przez bank czynności, jednorazowo, w 
przypadku gdy w następstwie siły wyższej nie może ich 
wykonywać samodzielnie, na czas niezbędny do usunięcia 
przyczyn uniemożliwiających wykonywanie tych czynności.

2) powierzonych przez bank czynności, jednorazowo, w 
przypadku gdy w następstwie siły wyższej nie może ich 
wykonywać samodzielnie, na czas niezbędny do usunięcia 
przyczyn uniemożliwiających wykonywanie tych czynności.

- 7a. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu 
powierzono wykonywanie określonych czynności zgodnie z ust. 7 
pkt 1, po uzyskaniu pisemnej zgody banku może powierzyć 
innemu (dalszemu) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 
zagranicznemu, w drodze odrębnej umowy, wykonywanie tych 
czynności, z zachowaniem tajemnicy prawnie chronionej

8. Do powierzenia wykonywania czynności zgodnie z ust. 7 pkt 2, 
przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

(wykreślony)

http://www.dlk.legal/
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Outsourcing zagraniczny

Art. 6d prawa bankowego Nowelizacja 2022

1. Zawarcie umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1 lub 7, z 
przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego 
zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium 
państwa członkowskiego lub umowy przewidującej, że 
powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium 
państwa członkowskiego, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego udzielonego na wniosek banku.

1. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze 
zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 lub 7a, z 
przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego 
zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium 
państwa członkowskiego lub umowy przewidującej, że 
powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium 
państwa członkowskiego, co najmniej na 30 dni przed jej 
zawarciem.

3. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie, 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w art. 6a ust. 
1, 7 lub 7a, zawartej z przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

4. Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje bankowi, w drodze 
decyzji, podjęcie działań zmierzających do niezawierania, zmiany 
lub rozwiązania umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1, 7 lub 7a, z 
przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy bank 
nie dostarczy dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 
1a i 1b, w określonym terminie lub nie spełnia warunków, o 
których mowa w art. 6c ust. 1

http://www.dlk.legal/
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