
XII  edycja  
Seminarium PIU 
 

Jakośd danych w systemach 
informatycznych zakładów 
ubezpieczeo 
 
 
 
Marcin Łuczyoski 
Członek Zarządu PIU 

Warszawa, 18 października 2012 r. 



Standaryzacja informacji i podnoszenie jakości danych 

 

• Integralny składnik statutowej działalności Izby, jeden z jej celów 
strategicznych 

• Podnoszenie świadomości wartości użytkowej i prawnej jakości 
danych, jako składnika majątku Zakładu Ubezpieczeo  

• Podnoszenie świadomości skutków błędów danych 

• Policz, ile kosztują Cię błędy danych !!! 

• Środki prowadzące do tych celów: 

• Wydawanie rekomendacji, oraz wypracowywanie kodeksów „dobrych 
praktyk”, skutkujące minimalizacją ryzyk prawnych i finansowych  

• Standaryzacja mechanizmów proceduralnych ochrony danych, 
możliwie spójna interpretacja prawa w tym zakresie 

• Intensywne zaangażowanie w proces konsultacji europejskiego prawa 
ochrony danych 

 

 



Tematyka XII edycji  Seminarium /1 

1. Nowelizacja europejskiego prawa ochrony danych osobowych –  
• Nowe standardy w tym obszarze, wzrost roli samoregulacji 
• Skutki dla Administratorów Danych i dla Bezpieczeostwa 

Informacji 
• Plany nowelizacji polskiego prawa w tym obszarze 
 

2. Samoregulacja w obszarze standardów przetwarzania danych 
osobowych: 

• Prowadzone w PIU prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk 
Przetwarzania Danych Osobowych w Ubezpieczeniach 

• Standaryzacja proceduralna i procesowa w obszarze samoregulacji 
sektora ubezpieczeniowego 
 

  15 listopada 2012 odbędzie się spotkanie konsultacyjne 
projektu unijnego Rozporządzenia ODO, będące wspólną 

inicjatywą PIU i GIODO – ZAPRASZAMY !!! 

 



Tematyka XII edycji  Seminarium /2 

4. Kwestie standardów gromadzenia i wymiany danych w obrębie 
sektora finansowego: 

• Ubezpieczeniowe bazy danych 
• Systemowe kwestie niezbędnych regulacji na gruncie prawa 

ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych 

 

 
5. Ciekawe i inspirujące przykłady praktycznego rozwiązywania 

problemów z jakością danych oraz nowatorskiego ich 
wykorzystania w sektorze finansowym: 

• Wskaźniki obiektywnej oceny sprawności likwidacji szkód 
(LINK4) 

• Metody i konteksty wykorzystania produktów Biura 
Informacji Gospodarczej (KRD) 

• Nadużycia w obrocie finansowym a regulacje prawne (CPB) 

 
 

 



Znaczenie tej edycji  seminarium 

• Jesteśmy w przełomowym momencie historycznym 
w kwestii reformy prawa ochrony danych  

• Prawo ODO rzutuje na ubezpieczenia na tyle silnie, 
że mamy obiektywny interes aktywnego udziału w 
procesach konsultacyjnych 

• Skutki tego, co się osiągnąć uda i czego nie, 
odczuwać będziemy przez najbliższe ~20 lat 
(reformowana właśnie Dyrektywa 95/46 jest z 1995 
r., nowe prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej 
w 2014 r.) 

• Stąd zachęta do maksymalnego wsparcia Izby w jej 
działaniach konsultacyjnych na szczeblu krajowym i 
unijnym. 

• 15 listopada jest kolejne spotkanie konsultacyjne, 
będące wspólną inicjatywą PIU i GIODO, 
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. 

 



Dziękuję za uwagę 
 
 
Zapraszam serdecznie do aktywnego udziału 
 
w XII edycji naszego Seminarium 


