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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 Ubezpieczeń  

• 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 
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1. Nowelizacja europejskiego prawa ochrony danych 
osobowych –  

• Przez cały 2013 r. trwa intensywny proces konsultacyjny, 
koordynowany przez MAiC nad projektem tzw. 
Rozporządzenia Ogólnego w sprawie Ochrony Danych 
(RODO) 

• PIU bierze aktywny udział w tych konsultacjach, 
prezentując stanowisko zbieżne z uzgadnianym 
równolegle na forum Insurance Europe spójnym 
stanowiskiem europejskiego sektora ubezpieczeniowego 

• Wątek ten zaprezentuje osoba koordynująca ten proces 
w MAiC 

2. Samoregulacja w obszarze standardów przetwarzania 
danych osobowych: 

• Trwa finalizacja uzgodnień z GIODO ostatecznej wersji 
1-szej części Kodeksu Dobrych Praktyk Przetwarzania 
Danych Osobowych w Ubezpieczeniach 
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3. Blok tematyczny związany ze specyfiką standaryzacyjną 
gromadzenia i wymiany danych na użytek antyfraudu w 
sektorze finansowym: 

• Dostęp uprawnionych służb do danych 
ubezpieczycieli (GIODO) 

• Informacja o stanie prac nad uruchomieniem 
wspólnych antyfraudowych baz sektora finansowego 
(CPBI) 

• Ilustracja praktyczna specyfiki zarządzania jakością 
danych ze względu na przeciwdziałanie wyłudzeniom 
(BIK) 

4. Tradycyjny na naszym seminarium wątek stanu prac 
nad  rozwojem systemów rejestrów publicznych dla 
infrastruktury państwa – potrzeby i kierunki zmian 
(WAT) 

5. Przykład udanych rozwiązań w obszarze 
elektronicznego dostępu do rejestrów sądowych 
(Ministerstwo Sprawiedliwości) 
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6. Ograniczenia na outsourcing przetwarzania danych w sektorze 
ubezpieczeniowym ze względu na tajemnicę ubezpieczeniową i 
ochronę danych osobowych (Kancelaria Prawna Traple 
Konarski Podrecki) 

7. Blok tematyczny poświęcony wdrażaniu standardu ochrony 
informacji opartego na normach serii ISO-27000: 

• Bezpieczeństwo informacji w instytucjach finansowych w myśl 

norm serii ISO-27001 (PZU) 

•  Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO-27000 do 

potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych 

osobowych (BSI Polska) 

8.  Blok tematyczny poświęcony standardom komunikacji w 
procesach biznesowych w ubezpieczeniach: 

• Standaryzacja i synchronizacja obiegów informacji z 
partnerami biznesowymi procesów obsługi szkód 
komunikacyjnych, najnowsze rozwiązania standaryzacyjne 
(AUDATEX) 

• Rozwiązania dotyczące bezpiecznej komunikacji 
korporacyjnej za pośrednictwem urządzeń przenośnych 
(INTEL) 

 



Znaczenie tej edycji  seminarium 

• Jesteśmy w przełomowym momencie historycznym w kwestii 

reformy prawa ochrony danych  

• Po aferze PRISM, oraz sukcesywnie serwowanych rewelacjach 

Snowdena, zasadniczo wzrosło prawdopodobieństwo uzgodnienia i 

zatwierdzenia RODO do końca 2014 r. Przez kolejne 1-2 lata trwać 

będą prace nad: 

• Sfinalizowaniem „Dyrektywy Kryminalnej” 

• Kilkunastoma najprawdopodobniej rozporządzeniami 

wykonawczymi KE do RODO 

• Prawo ODO rzutuje na ubezpieczenia na tyle silnie, że mamy 

obiektywny interes aktywnego udziału w procesach 

konsultacyjnych, stąd waga przykładana przez Izbę do tych prac 

• 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. 

 



Dziękuję za uwagę 
 
 

Zapraszam serdecznie do 
aktywnego udziału 
 
w XIV edycji naszego 
Seminarium 


