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POROZUMIENIE 

 

pomiędzy 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

reprezentowanym przez  

Pana Andrzeja Lewińskiego 

a 

Polską Izbą Ubezpieczeń  

reprezentowaną przez 

Jana Grzegorza Prądzyńskiego  

o wspólnym działaniu na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych 

osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz tworzenia 

kodeksu postępowania 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Izba Ubezpieczeń, zwani 

dalej „Stronami”, 

 

 uwzględniając europejskie i polskie regulacje prawne z zakresu ochrony 

danych osobowych, a w szczególności mając na względzie potrzebę 

efektywnego dostosowania się do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), 

 kierując się wolą upowszechnienia i jednolitego wdrażania zasad prawnej 

ochrony danych osobowych wśród członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, z 

uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez nich działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

 mając na celu stałe podnoszenie poziomu ochrony danych osobowych w 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  

 biorąc pod uwagę znaczenie dla ochrony danych osobowych kodeksów 

postępowania, kompetencje organu ds. ochrony danych osobowych w 

zakresie ich sporządzania, przyjmowania i monitorowania oraz zadania 
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Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczące  kształtowania standardów prawnych i 

etycznych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,   

 

uzgodnili co następuje: 

 

Artykuł 1 

Strony będą współpracować na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych 

osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w szczególności w celu 

właściwego stosowania przez członków Polskiej Izby Ubezpieczeń przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.  

 

Artykuł 2 

Polska Izba Ubezpieczeń podejmie działania w celu sporządzenia kodeksu 

postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej. Kodeks postępowania zostanie opracowany zgodnie z wymaganiami 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przepisami prawa krajowego oraz z 

uwzględnieniem specyfiki sektora ubezpieczeniowego. 

 

Artykuł 3 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie wspierał proces 

sporządzania przez Polską Izbę Ubezpieczeń kodeksu postępowania, w szczególności 

poprzez działania informacyjne mające na celu prawidłowe zastosowanie przepisów 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych .   

 

Artykuł 4 

Opiniowanie, zatwierdzenie i monitorowanie przestrzegania kodeksu postępowania 

nastąpi zgodnie z właściwymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

Artykuł 5 

Realizację postanowień porozumienia Strony powierzają Biuru Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych oraz Biuru Polskiej Izby Ubezpieczeń. 
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Artykuł 6 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Artykuł 7 

Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania. Porozumienie zawarte jest  

na czas nieokreślony. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia z 

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

W razie wypowiedzenia Porozumienia podjęte działania będą kontynuowane,  

aż do ich zakończenia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi uprzednio przez 

umawiające się Strony. 

 

 

Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 

  

Polska Izba Ubezpieczeń  

   

   

 

 

Porozumienie podpisano w Sopocie, dnia 10 maja 2016 roku. 

 


