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Spotkanie 

Agnieszka Kocon, Radca Prawny, Senior Associate  –  Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy 
Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności oraz nowych technologii, a także prawie obrotu nieruchomościami. Doradza 
przedsiębiorcom działającym na rynku nowych technologii. Jej praktyka obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniem 
usług drogą elektroniczną, w tym opracowanie lub ocenę umów oraz dokumentów związanych z handlem elektronicznym. 
Jej praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony prywatności. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu 
ochrony danych osobowych, w tym obejmujące operacje transgraniczne w międzynarodowych grupach kapitałowych. 
Pomaga w przygotowaniu lub ocenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, umów o powierzeniu przetwarzania 
danych, umów dotyczących transferu danych, a także wiążących reguł korporacyjnych. Zajmuje się audytem przetwarzania 
danych, w tym zastosowanych przez przedsiębiorców środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa danych. Pomaga w opracowaniu środków zaradczych w przypadku występowania nieprawidłowości. 
Zastępuje przedsiębiorców w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed 
sądami administracyjnymi.

Katarzyna Fryc. Kierownik Działu Prawnego, Koordynator Ochrony Danych – MAN Bus 
W koncernie MAN od 2005r. odpowiada za koordynację całokształtu problematyki prawnej w polskiej spółce MAN 
zajmującej się produkcją autobusów (dwa zakłady produkcyjne: w Poznaniu i w Starachowicach). W przeszłości związana                         
z branżą bankową. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz zasobami 
ludzkimi. 

Grzegorz Gołębiewski, Koordynator ds. prawnych aspektów restrukturyzacji, Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielski 
– Poczta Polska S.A
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w praktyce prawa pracy.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW 
oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych, 
w tym zwolnieniach grupowych, a także m.in. alternatywnych formach zatrudnienia, umowach o zakazie konkurencji, 
regulacjach płacowych oraz obsłudze przedsiębiorców w związku z kontrolami organów zewnętrznych. Posiada wieloletnią 
praktykę w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych i pokrewnych, w tym dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w ramach działań marketingowych prowadzonych różnymi kanałami komunikacji. Obecnie pracuje w Biurze 
Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., gdzie koordynuje obsługę prawną spółki w zakresie prawa pracy 
i danych osobowych. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w kancelarii jak i jako prawnik wewnętrzny. Autor publikacji 
prasowych. Prowadzi szkolenia z prawa pracy.

Łukasz Mrozek, Oficer Bezpieczeństwa Informacji – Pekao Bank Hipoteczny
Kieruje praktyką ochrony danych osobowych w warszawskim biurze w Banku Hipotecznym.  W latach 2007-2011 pełnił 
szereg funkcji pracując w sektorze usług płatniczych dla grupy bankowej notowanej na nowojorskiej giełdzie (NYSE) m.in. 
przy komitetach arbitrażowych Visa, Mastercard.Od blisko 6 lat pracuje w grupie kapitałowej największego korporacyjnego 
Banku w Polsce. Z poziomu Centrali Banku pełnił obowiązki w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi w 
obszarze Compliance. Następnie powoływany przez Zarząd Banku Hipotecznego odpowiednio na funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Koordynatora Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (AML) oraz Oficera Bezpieczeństwa 
Informacji (CPO) kompleksowo odpowiadającego za obszar bezpieczeństwa informacji. Członek rzeczywisty 
Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) w ramach której m.in. prowadzi pracę nad kodeksem 
etyki dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. W 2015 r. dołączył do grupy roboczej powołanej przy 
Związku Banków Polskich (ZBP) do prac nad ogólnym rozporządzeniem dot. ochrony danych osobowych (RODO); stały 
członek grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Informacji przy ZBP.

Małgorzata Bińczycka, Główny Specjalista ds. Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji  - Alior Bank 
Radca prawny, absolwentka prawa oraz studiów z zakresu administracji samorządowej na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności, a także prawie autorskim oraz 
prawie gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych, w tym danych osobowych                                      
i tajemnicy bankowej w międzynarodowej grupie kapitałowej obejmujące transgraniczne przetwarzanie danych                                           
i przygotowywanie Binding Corporates Rules. Uczestniczyła w pracach grupy skupionej wokół Konfederacji Lewiatan 
konsultującej projekt ogólnego rozporządzenia ochrony danych (RODO). Uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. RODO 
oraz grupy ds. Bezpieczeństwa Informacji  przy Związku Banków Polskich związanych m.in. z przygotowaniem Code of 
Conduct dla sektora bankowego. Obecnie prowadzi nadzór nad przetwarzaniem danych w Alior Banku oraz koordynuje 
prace związane z wdrożeniem RODO. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy 
bankowej.

Nowe zadania i obowiązki dla administratorów danych przewidziane                             
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych - Kancelaria 
Łaszczuk i Wspólnicy 

Podejścia "privacy by design", privacy by default oraz oceny skutków dla 
ochrony danych – co z nich wynika ? - Alior Bank 

Grupa kapitałowa a obowiązek ochrony danych osobowych - realizować 
wspólnie czy osobno? - MAN Bus 

Działania marketingowe w świetle nowego ogólnego rozporządzenia                               
o ochronie danych osobowych i związane z tym obowiązki - Poczta Polska

Profilowanie w epoce boomu technologicznego oraz fraudów i kradzieży 
tożsamości
Pekao Bank Hipoteczny

case studies

case studies

case studies

case studies

case studies
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Jej praktyka obejmuje także sprawy z zakresu ochrony prywatności. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu 
ochrony danych osobowych, w tym obejmujące operacje transgraniczne w międzynarodowych grupach kapitałowych. 
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Zastępuje przedsiębiorców w postępowaniach przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed 
sądami administracyjnymi.

Katarzyna Fryc. Kierownik Działu Prawnego, Koordynator Ochrony Danych – MAN Bus 
W koncernie MAN od 2005r. odpowiada za koordynację całokształtu problematyki prawnej w polskiej spółce MAN 
zajmującej się produkcją autobusów (dwa zakłady produkcyjne: w Poznaniu i w Starachowicach). W przeszłości związana                         
z branżą bankową. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz zasobami 
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oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych, 
w tym zwolnieniach grupowych, a także m.in. alternatywnych formach zatrudnienia, umowach o zakazie konkurencji, 
regulacjach płacowych oraz obsłudze przedsiębiorców w związku z kontrolami organów zewnętrznych. Posiada wieloletnią 
praktykę w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych i pokrewnych, w tym dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w ramach działań marketingowych prowadzonych różnymi kanałami komunikacji. Obecnie pracuje w Biurze 
Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., gdzie koordynuje obsługę prawną spółki w zakresie prawa pracy 
i danych osobowych. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w kancelarii jak i jako prawnik wewnętrzny. Autor publikacji 
prasowych. Prowadzi szkolenia z prawa pracy.
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Kieruje praktyką ochrony danych osobowych w warszawskim biurze w Banku Hipotecznym.  W latach 2007-2011 pełnił 
szereg funkcji pracując w sektorze usług płatniczych dla grupy bankowej notowanej na nowojorskiej giełdzie (NYSE) m.in. 
przy komitetach arbitrażowych Visa, Mastercard.Od blisko 6 lat pracuje w grupie kapitałowej największego korporacyjnego 
Banku w Polsce. Z poziomu Centrali Banku pełnił obowiązki w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi w 
obszarze Compliance. Następnie powoływany przez Zarząd Banku Hipotecznego odpowiednio na funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Koordynatora Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (AML) oraz Oficera Bezpieczeństwa 
Informacji (CPO) kompleksowo odpowiadającego za obszar bezpieczeństwa informacji. Członek rzeczywisty 
Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) w ramach której m.in. prowadzi pracę nad kodeksem 
etyki dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. W 2015 r. dołączył do grupy roboczej powołanej przy 
Związku Banków Polskich (ZBP) do prac nad ogólnym rozporządzeniem dot. ochrony danych osobowych (RODO); stały 
członek grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Informacji przy ZBP.

Małgorzata Bińczycka, Główny Specjalista ds. Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji  - Alior Bank 
Radca prawny, absolwentka prawa oraz studiów z zakresu administracji samorządowej na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności, a także prawie autorskim oraz 
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Conduct dla sektora bankowego. Obecnie prowadzi nadzór nad przetwarzaniem danych w Alior Banku oraz koordynuje 
prace związane z wdrożeniem RODO. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy 
bankowej.
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 “Już po raz drugi miałam przyjemność wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez                                 
BMS Group Sp. z o.o.  na temat Efektywny Proces Reklamacji w Sektorze Finansowym. Udział w obu 
spotkaniach był dla mnie bardzo ważny z punktu widzenia praktyka zwłaszcza na początku mojej drogi 
zawodowej związanej  z obsługą reklamacji. Z jednej strony takie spotkanie jest sposobem na potwierdzenie 
standardów obsługi reklamacji   a z drugiej daje mnóstwo inspiracji do dalszych działań. W jednym miejscu 
zebrane osoby, które na co dzień zarządzają procesem reklamacji w różnych firmach w sektorze finansowytm, 
są bezcennym źródłem wiedzy.  A najważniejsze żeby uczyć się od najlepszych! I to wszystko w przyjaznej                           
i swobodnej atmosferze, którą tworzy zespół BMS. Troska jaka jest roztaczana nad uczestnikami na pewno jest 
wyznacznikiem i z powodzeniem może być przykładem jak powinno się traktować klienta. Z niecierpliwością 
czekam na kolejne spotkanie z wielką nadzieją, że będę mogła w nim uczestniczyć.”

Katarzyna Grabowska - Nationale-Nederlanden 
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Nowe zadania i obowiązki dla administratorów 
danych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu                   
o ochronie danych osobowych
•Koncepcja privacy by design oraz privacy by default
•Ocena skutków przetwarzania danych osobowych
dwa nowe punkty o treści:
•Nowe podejście do ochrony danych osobowych
•Rozliczanie administratora danych ze skuteczności
Agnieszka Kocon, Radca Prawny, Senior Associate   
– Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy 
 
Przerwa na kawę

RODO - nowa filozofia oparta na stałej ocenie 
ryzyka
•Zagrożenia dla prywatności, czy organizacja je zna?
•Podejścia "privacy by design", „privacy by default” 
oraz oceny skutków dla ochrony danych. 
•Obowiązkowe elementy szacowania ryzyka, mające 
wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych.
•Co możemy zrobić już dziś w organizacji, aby w 
przyszłości złagodzić skutki naruszenia ochrony 
danych osobowych?
•Dobór adekwatnych do wyników analizy ryzyka 
środków ochrony.
Małgorzata Bińczycka, Główny Specjalista ds. 
Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji - Alior 
Bank 
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Działania marketingowe w świetle nowego 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych i związane z tym obowiązki
•Podstawa przetwarzania 
•Nowe klauzule informacyjne
•Prawo dostępu do danych
•Prawo do bycia „zapomnianym”
•Profilowanie
•Sankcje za naruszenie
Grzegorz Gołębiewski, Koordynator ds. prawnych 
aspektów restrukturyzacji, Biuro Prawne i Nadzoru 
Właścicielskiego – Poczta Polska

Grupa kapitałowa a obowiązek ochrony danych 
osobowych - realizować wspólnie czy osobno?
•Podmioty z grupy jako niezależne od siebie a może 
połączone w realizacji obowiązków ochrony danych?
•Rola i znaczenie umów pomiędzy podmiotami                      
z grupy o przetwarzanie danych osobowych.
•Znaczenie wytycznych korporacyjnych w realizacji 
obowiązków ustawowych –  rola i znaczenie 
koordynatora w grupie kapitałowej.
•Korporacyjne problemy z przekazywaniem danych 
do państwa trzeciego ze Stanami Zjednoczonymi                    
w tle. Case study MAN
Katarzyna Fryc, Kierownik Działu Prawnego, 
Koordynator Ochrony Danych - MAN Bus 

Przerwa na kawę

14:00

9:15 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznanie uczestników z programem wydarzenia 

9:45  Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

13:00

12:15

15:00
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 “Już po raz drugi miałam przyjemność wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez                                 
BMS Group Sp. z o.o.  na temat Efektywny Proces Reklamacji w Sektorze Finansowym. Udział w obu 
spotkaniach był dla mnie bardzo ważny z punktu widzenia praktyka zwłaszcza na początku mojej drogi 
zawodowej związanej  z obsługą reklamacji. Z jednej strony takie spotkanie jest sposobem na potwierdzenie 
standardów obsługi reklamacji   a z drugiej daje mnóstwo inspiracji do dalszych działań. W jednym miejscu 
zebrane osoby, które na co dzień zarządzają procesem reklamacji w różnych firmach w sektorze finansowytm, 
są bezcennym źródłem wiedzy.  A najważniejsze żeby uczyć się od najlepszych! I to wszystko w przyjaznej                           
i swobodnej atmosferze, którą tworzy zespół BMS. Troska jaka jest roztaczana nad uczestnikami na pewno jest 
wyznacznikiem i z powodzeniem może być przykładem jak powinno się traktować klienta. Z niecierpliwością 
czekam na kolejne spotkanie z wielką nadzieją, że będę mogła w nim uczestniczyć.”

Katarzyna Grabowska - Nationale-Nederlanden 

 “Zaletą spotkania Praktyczne Aspekty Prawa Pracy VI edycja, które odbyło się w dniach 17-18.01, było 
kameralne grono, pozwalające na swobodne zabieranie głosu w dyskusji i aktywny udział. Dużym plusem było 
„przemieszanie” wśród uczestników praktyków (kierujących działami HR) oraz prawników, patrzących na problemy 
w sposób bardziej sformalizowany. Jak się okazało, głos praktyki mógł także wiele nauczyć profesjonalnych 
prawników. Poziom merytoryczny spotkania był na bardzo zadowalającym poziomie. Widać było, że wszyscy 
prelegenci mają duże doświadczenie w zakresie tematów, które prezentowali”.  

Adv. Rafał Wyziński - RK Legal 

Działania marketingowe w świetle nowego 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych i związane z tym obowiązki
•Podstawa przetwarzania 
•Nowe klauzule informacyjne
•Prawo dostępu do danych
•Prawo do bycia „zapomnianym”
•Profilowanie
•Sankcje za naruszenie
Grzegorz Gołębiewski, Koordynator ds. prawnych 
aspektów restrukturyzacji, Biuro Prawne i Nadzoru 
Właścicielskiego – Poczta Polska

Grupa kapitałowa a obowiązek ochrony danych 
osobowych - realizować wspólnie czy osobno?
•Podmioty z grupy jako niezależne od siebie a może 
połączone w realizacji obowiązków ochrony danych?
•Rola i znaczenie umów pomiędzy podmiotami                      
z grupy o przetwarzanie danych osobowych.
•Znaczenie wytycznych korporacyjnych w realizacji 
obowiązków ustawowych –  rola i znaczenie 
koordynatora w grupie kapitałowej.
•Korporacyjne problemy z przekazywaniem danych 
do państwa trzeciego ze Stanami Zjednoczonymi                    
w tle. Case study MAN
Katarzyna Fryc, Kierownik Działu Prawnego, 
Koordynator Ochrony Danych - MAN Bus 

Przerwa na kawę

Profilowanie w epoce boomu technologicznego oraz fraudów i kradzieży tożsamości
•Przesłanki legalizujące social scoring w procesie kredytowym
•Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych a skutek prawny wobec podmiotu danych 
•Profilowanie przez rejestry kredytowe w celu zapobiegania fraudom (case study) 
Łukasz Mrozek, Oficer Bezpieczeństwa Informacji –  Pekao Bank Hipoteczny

Przewidywane zakończenie spotkania wręczenie certyfikatów,wymiana wizytówek

15:15

16:15

Dlaczego warto wziąć udział w dyskusji Praktyków?

W maju 2018 roku, mija dwuletni okres przygotowawczy, w trakcie którego należy dostosować
sposób przetwarzania danych osobowych do nowych wymogów rozporządzenia

UE o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie będzie dawało wszystkim organom
nadzorczym w UE (w tym GIODO) możliwość nakładania dużych kar finansowych na przedsiębiorstwa, które się 

do tych zmian nie dostosują.
Rozporządzenie w gruntowny sposób reformuje unijne oraz krajowe ramy prawne, koncentrując

się przede wszystkim na wzmocnieniu praw osób fizycznych. Oznacza to konieczność zmian
obecnych procedur. Problematyka ta jest złożona i wymaga wieloaspektowego podejścia.

Eksperci z firm takich jak Man Bus, Poczta Polska, Pekao Bank Hipoteczny, Alior Bank podzielą się
swoimi praktykami z aktualnie dokonywanych zmian z zakresu ochrony danych osobowych w swoich firmach. 

Natomiast Radca Prawny Agnieszka Kocon, z Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, omówi nowe zadania i obowiązki 
dla administratorów danych przewidziane w nowym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych. 

Certyfikaty BMS Polska wręczane po spotkaniu, honorowane są przez Krajową Izbę Radców Prawnych!

9:15 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznanie uczestników z programem wydarzenia 

9:45  Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników


