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„They are always able to provide confident solutions.” (Chambers 2020)

Wspieramy niezawodnie najbardziej innowacyjne sektory gospodarki w kluczowych procesach gospodarczych.

Chambers FinTech 2022:
• DLK Legal – FinTech Legal (Band 2)
• dr Krzysztof Korus – FinTech Legal (top ranked)

Chambers Europe 2022:
• dr Krzysztof Korus – Banking & Finance: Regulatory 

(Band 3)

Legal 500 EMEA 2021:
• DLK Legal – TMT (Band 4)
• dr Krzysztof Korus – TMT (recommended lawyer)
• dr Michał Mostowik – TMT (recommended lawyer)

http://www.dlk.legal/
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Outsourcing

Prawo bankowe

•Outsourcing czynności prawnych

•powierzenie wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych

•Outsourcing czynności faktycznych

•powierzenie wykonywania czynności faktycznych związanych z działalnością bankową 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

•Powierzenie wykonywania czynności (proces, usługa, działalność), które w innym przypadku zostałyby wykonane przez 
samą FI (definicja z rozporządzenia 2017/565)

Wytyczne EBA

•Katalog pozytywny

•Katalog negatywny → wpływ na interpretację PB?

Komunikat chmurowy KNF

•chmura obliczeniowa – pula współdzielonych, dostępnych „na żądanie” przez sieci teleinformatyczne, konfigurowalnych
zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług), które mogą być dynamicznie
dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy zarządczej i minimalnym udziale ich dostawcy;

•chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, społecznościowa

DORA

•Brak definicji outsourcingu; usługi ICT

• ICT TPSP oznacza przedsiębiorstwo świadczące usługi cyfrowe i usługi w zakresie danych, w tym dostawców usług w 
chmurze, oprogramowania, usług analizy danych, ośrodków przetwarzania danych, ale z wyłączeniem dostawców 
komponentów sprzętowych i przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na mocy prawa Unii i świadczą usługi łączności 
elektronicznej

Data Act

•Brak regulacji outsourcingu per se (ALE!)

Nie-outsourcing:
• badania ustawowe
• dostarczanie inf. rynkowych
• infrastruktura globalna sieci
• systemy rozliczeniowe
• globalna komunikacja 

finansowa
• bankowość 

korespondencyjna
• nabywanie usług, które w 

innym przypadku nie 
zostałyby wykonane

http://www.dlk.legal/
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Suboutsourcing

Art. 6a ust. 7a PB 
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

bank insourcer
sub-

insourcer
sub2-

insourcer
sub3-

insourcer
sub4-

insourcer

pisemna zgoda banku

odrębna umowa

tajemnica prawnie chroniona

PB: umowa outsourcingowa PB: za zgodą uRR: na pewno uRR: tak czy nie?

brak nowelizacji UOIF!
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Horyzont regulacyjny EU 2022-2025

DORA

• Kodeks cybersecurity dla sektora 
finansowego

• Głęboka ingerencja w obszar ICT 
governance w instytucjach finansowych

• Bezpośrednia regulacja części ICT TPSP

Data Act

• Nowy projekt w European Data Strategy

• Kilka obszarów regulacji

• Dane jako silny łącznik z outsourcingiem

• Część regulacji tylko dla M/S/ME (np. 
klauzule abuzywne)

• Dodatkowe ryzyka dla danych 
finansowych w chmurze

DGA

• Reuse danych sektora publicznego

• Data intermediation services / data 
altruism

DMA

• Demono-/deoligopolizacja rynków 
cyfrowych (anty-GAFAM)

• Podejście prawa konkurencji, m.in.:

• lista zakazanych praktyk

• kontrola koncentracji

• market investigation

DSA

• Bypass dyrektywy o handlu 
elektronicznym (2000/31)

• VLOP – very large online platforms

• Współpraca z marketplace’ami

http://www.dlk.legal/
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Data Act – B2G

• Wystąpienie niebezpieczeństwa publicznego (np. stan zagrożenia zdrowia publicznego, poważna klęska żywiołowa, katastrofa wywołana przez człowieka, 
cyberincydenty, sytuacje związane z degradacją środowiska i zmianami klimatu) 

• Ustalane zgodnie z procedurami krajowymi lub międzynarodowymi (np. stan klęski żywiołowej)
• Zapobieżenie niebezpieczeństwu publicznemu/pomoc w przywróceniu stanu wyjściowego

• Brak danych uniemożliwia wykonanie zadań w interesie publicznym wyraźnie wskazanych w przepisach prawnych, a nie można ich uzyskać w inny sposób i w 
odpowiednim czasie

• Exceptional need musi być uzasadniona we wniosku
• Wniosek publikuje się w online

Exceptional need

• Czas na odmowę: 5/15 dni roboczych

• Przesłanki odmowy:
• Dane niedostępne

• Wniosek nie spełnia warunków z Data Act (m.in. brak exceptional need, podstawy prawnej, celu wniosku, planowanego wykorzystania danych, narusza tajemnicę 
przedsiębiorstwa)

• Wcześniejsze udostępnienie tych samych danych innemu organowi

• Brak uwzględnienia odmowy w przypadku danych prawnie chronionych i tajemnic zawodowych (z wyjątkiem drobnych ograniczeń dla tajemnic handlowych)

• Skarga do organu nadzorczego

Odmowa

• Uprawnienie nie może być wykorzystywane do zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania czynów 
zabronionych lub przestępstw  administracyjnych lub wykonywania kar ani działań na potrzeby administracji celnej lub podatkowej.

Dodatkowy bezpiecznik
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Dziękuję za uwagę


