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I. Zmiany prawne:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020
r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć
gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937
(dalej jako: „Rozporządzenie”) – [link]:
celem Rozporządzenia jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do
usług finansowania społecznościowego oraz zapewnienie możliwości rozwoju tego rynku
i jego sprawnego funkcjonowania;
Rozporządzenie określa wymogi dotyczące m.in.:
świadczenia usług finansowania społecznościowego;
organizacji dostawców usług finansowania społecznościowego, udzielania
im zezwoleń oraz nadzoru nad nimi;
funkcjonowania platform finansowania społecznościowego;
przejrzystości i komunikatów marketingowych w odniesieniu do świadczenia
usług finansowania społecznościowego w Unii (art. 1 ust. 1 Rozporządzenia);
Rozporządzenie weszło w życie 10 listopada 2020 r., jednak znajdzie zastosowanie
dopiero rok później, tj. od 10 listopada 2021 r. (art. 51 Rozporządzenia).

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r.
zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej jako:
„Dyrektywa”) – [link]:
Dyrektywa wraz z Rozporządzeniem 2020/1503 stanowi tzw. pakiet regulacyjny dotyczący crowdfundingu;
celem Dyrektywy jest wyłączenie z zakresu stosowania dyrektywy 2014/65/UE osób
prawnych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze
dostawcy usług finansowania społecznościowego wydane na podstawie Rozporządzenia
(UE) 2020/1503;
Dyrektywa weszła w życie 10 listopada 2020 r.;
o publikacji tzw. pakietu regulacyjnego dot. crowdfundingu informował również UKNF w
treści publikacji z dnia 23 października 2020 r. – [link].

II. Projektowane zmiany prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego
zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej:
celem rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i
formy dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie zezwolenia przez KNF na
prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, z uwzględnieniem
wytycznych wydanych w tym zakresie przez EBA oraz stosowanej praktyki nadzorczej
KNF;
finalna treść rozporządzenia nie została jeszcze opublikowana. Zgodnie z postanowieniami ostatniego opublikowanego projektu z sierpnia 2020 r. [link]:
przepisy rozporządzenia będą znajdować zastosowanie do postępowań w sprawie
wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub jego zmiany wszczętych od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 19 projektu);
rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia (§ 20
Projektu);
obecnie, rozporządzenie znajduje się w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie,
który dostępny jest na stronie RCL - [link].

2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
bankowe (dalej jako: „Projekt”) – [link]:
jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, jej celem jest wprowadzenie:
rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku VAT –
tzw. pakiet Slim VAT;
rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w odniesieniu do
niektórych konstrukcji prawnych w ramach podatku VAT;
zmian w odniesieniu do systemu zwrotu podatku podróżnym – tzw. tax free;
w treści projektowanych rozwiązań zaproponowano zmiany w zakresie:
uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług –
pakiet Slim VAT;

tzw. białej listy podatników, o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od
towarów i usług (art. 1 pkt 15 Projektu);
uznania i obciążania rachunku VAT, o którym mowa w art. 62b ustawy prawo
bankowe (art. 2 Projektu);
Projekt wpłynął do Sejmu 28 października 2020 r. Informacje na temat przebiegu prac legislacyjnych
dostępne są tutaj.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw (dalej jako: „Projekt”) – [link]:

W

celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z
wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów
dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru, tj. EBA, ESMA i EIOPA;

LA

poza zmianami w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Projekt zawiera
również propozycje nowelizacji innych aktów prawnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza
treść art. 4 Projektu, który odnosi się do ustawy o usługach płatniczych. Przepis ten
zakłada wprowadzenie art. 20d, który ustanawia po stronie dostawcy usług płatniczych dodatkowy obowiązek udostępniania konsumentowi broszury informacyjnej
Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności
w Europie.

III. Wybrane inicjatywy UKNF:
1. Komunikat UKNF z dnia 17 listopada 2020 r. ws. uruchomienia wyszukiwarki notyfikowanych
pośredników ubezpieczeniowych prowadzących działalność na terenie Polski – [link]:
KNF informuje o przygotowaniu Wykazu Pośredników Notyfikowanych w Polsce,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej i prowadzących działalność na terytorium RP.
Zawarte w wykazie dane pochodzą z informacji przekazywanych przez właściwe organy
rejestrowe państw członkowskich UE;
Wykaz Pośredników Notyfikowanych dostępny jest tutaj.

2. Komunikat UKNF z dnia 9 listopada 2020 r. dot. przeglądu adekwatności wskaźnika bufora
innej instytucji o znaczeniu systemowym – [link]:
na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
oraz po uwzględnieniu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, KNF potwierdziła
identyfikację 10 banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII);
jak wskazano w treści komunikatu, KNF identyfikuje O-SII zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 16 grudnia 2014 r. (EBA/GL/2014/10).
Proces odbywa się w oparciu o wielkość podmiotów, ich znaczenie dla gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, znaczenie działalności transgranicznej oraz
ich wzajemne powiązania z systemem finansowym.

3. Stanowisko UKNF z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa –
[link]:
publikacja stanowiska stanowi odpowiedź UKNF na wzrost popularności automatyzacji procesu doradztwa wśród podmiotów nadzorowanych działających na
rynku inwestycyjnym. Celem stanowiska jest zapewnienie jednolitego stosowania
robo-doradztwa przez właściwe podmioty rynku finansowego, z jednoczesnym
uwzględnieniem odpowiedniego poziomu ochrony klientów, a zwłaszcza inwestorów
nieprofesjonalnych;
w ramach stanowiska, zawarto zestaw praktycznych przykładów odnoszących się do
charakterystycznych aspektów związanych z robo-doradztwem, a także wykaz aktów
prawnych oraz stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do świadczenia tego
rodzaju usług;
publikacja stanowiska jest kolejnym z działań, które zostało zrealizowane w ramach
„Cyfrowej Agendy Nadzoru”.

4. Publikacja UKNF z dnia 30 października 2020 r. nt. publicznego stanowiska ESMA w sprawie
priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok – [link]:
UKNF informuje o publikacji stanowiska ESMA, w którym przedstawiono wybrane
zagadnienia w zakresie sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, które stanowić
będą priorytety nadzorcze dla raportów rocznych za 2020 rok;
dla sprawozdań za 2020 r. jako najważniejsze zagadnienie wskazano potrzebę
odpowiednich ujawnień w raportach rocznych odnośnie konsekwencji wpływu
COVID-19 na działalność emitentów. W dokumencie podkreślono również rolę zarządu i rady nadzorczej oraz komitetu audytu w zakresie odpowiedniej zawartości raportów
okresowych oraz dostarczania wysokiej jakości raportów rocznych;

informacja prasowa ESMA znajduje się tutaj. Z kolei, treść stanowiska dostępna jest
tutaj.

IV. Wybrane inicjatywy innych organów krajowych:
1. Komunikat GIIF nr 28 w sprawie zmian w procesie walidacji informacji, o których mowa w art.
72 ustawy AML, przekazywanych do GIIF – [link]:
GIIF wskazuje, że począwszy od dnia 1 grudnia 2020 r. wprowadzone zostaną
dodatkowe zasady walidacji plików przekazywanych przez instytucje obowiązane do
systemu teleinformatycznego GIIF;
wprowadzane zmiany polegają na włączeniu nowych reguł w procesie weryfikacji
spójności danych (zgodnie z § 5. ust.1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4
października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną weryfikowane są również: struktura logiczna w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego oraz ważność podpisu
albo pieczęci elektronicznej), które mają na celu eliminację informacji z danymi
spreparowanymi (nierzeczywistymi);
powyższe ma związek z powtarzającymi się przypadkami przekazywania do systemu
teleinformatycznego GIIF informacji wskazanych w art. 72 ustawy AML, które są
formalnie zgodne z wzorem dokumentu elektronicznego opublikowanego na podstawie
przepisów ustawy, ale zawierających dane nieprawdziwe.

2. Publikacja Prezesa UODO z dnia 13 listopada 2020 r. nt. przyjęcia przez Europejską Radę
Ochrony Danych (dalej jako: „EROD”) zaleceń w sprawie środków uzupełniających w związku z
wyrokiem ws. Schrems II – [link]:
PUODO informuje o przyjęciu na 41. posiedzeniu plenarnym EROD następujących
dokumentów:
zalecenia w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w
celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE – zalecenia mają stanowić pomoc dla administratorów i podmiotów przetwarzających
dane w obowiązku określenia i wdrożenia odpowiednich środków uzupełniających, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia merytorycznie równoważnego
stopnia ochrony danych przekazywanych do państw trzecich;

zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru –
zalecenia odnoszą się do elementów pozwalających ustalić, czy ramy prawne
regulujące dostęp organów publicznych do danych w celach nadzoru w
państwach trzecich, można uznać za uzasadnioną ingerencję w prawa do
prywatności i ochrony danych osobowych;
Treść zaleceń ma zostać opublikowana na stronie EROD w najbliższym czasie.

3. Publikacja Prezesa UODO z dnia 23 października 2020 r. nt. wytycznych EROD ws.
uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych – [link]:
PUODO informuje o przyjęciu na 40. posiedzeniu plenarnym EROD ostatecznej wersji
wytycznych w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz
domyślnej ochrony danych;
przyjęte wytyczne koncentrują się na obowiązku uwzględniania ochrony danych w fazie
projektowania oraz domyślnej ochrony danych, zgodnie z artykułem 25 RODO.
Podstawowym obowiązkiem zapisanym w tym artykule jest skuteczne wdrażanie zasad
ochrony danych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą, już w fazie
projektowania i domyślnie;
treść wytycznych dostępna jest tutaj.

4. Publikacja Prezesa UODO z dnia 19 października 2020 r. nt. konsultacji wytycznych ws.
pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu – [link]:
PUODO informuje o trwających konsultacjach nad wytycznymi ws. pojęcia mającego
znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, które zostały przyjęte przez EROD
podczas 39. posiedzenia plenarnego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
udziału w konsultacjach dostępne są tutaj;
EROD przyjmuje stanowiska zainteresowanych podmiotów do dnia 24 listopada
2020 r.

5. Publikacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2020 r. nt. podpisania
przez Polskę deklaracji dot. rozwoju usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz
administracji publicznej – [link]:
Kancelaria PRM informuje o przystąpieniu przez Polskę do tzw. Inicjatywy Europejskiej
Federacji Chmur. Jej celem jest ukształtowanie bezpiecznych, energooszczędnych i
interoperacyjnych usług chmurowych nowej generacji. Jak wynika z treści komunikatu,
inicjatywa będzie wspierana również przez Komisję Europejską;

w ramach ww. inicjatywy powstać ma również Europejski Podręcznik dla Usług
Chmurowych (ang. Cloud Rulebook), tj. zestaw wspólnych, technicznych zasad,
standardów oraz norm dotyczących usług chmurowych, a także planowane jest
uruchomienie wspólnych, europejskich platform (ang. marketplaces) ułatwiających
nabywanie usług chmurowych.

V. Wybrane inicjatywy europejskich urzędów nadzoru (EBA,
ESMA, EIOPA):
1. Opinia EBA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie sposobu uwzględniania ryzyka związanego z
ML/TF w procesie przeglądu nadzorczego i oceny – [link]:
opinia stanowi część bieżących prac EBA mających na celu wzmocnienie walki w
obszarze AML/CFT w Europie. Zdaniem EBA, pranie pieniędzy i finansowanie
terroryzmu może mieć znaczący, niekorzystny wpływ na kondycję oraz rentowność
instytucji finansowych, a w konsekwencji również na stabilność i integralność systemu
finansowego, w którym działa dana instytucja. Z tego też względu, w opinii EBA, organy
nadzoru ostrożnościowego powinny wypracować wystarczającą wiedzę na temat
zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, która umożliwi
im identyfikację zagrożeń związanych z tym obszarem;
EBA oczekuje, że organy nadzoru ostrożnościowego będą skutecznie i terminowo
współpracować z organami nadzorującymi walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem
terroryzmu w celu wymiany informacji na temat zagrożeń związanych z tym ryzykiem
oraz w celu oceny wpływu tych zagrożeń na bezpieczeństwo i stabilność nadzorowanej
przez nie instytucji.

2. EBA rozpoczyna konsultacje w sprawie zmiany wytycznych dotyczących prawidłowej polityki
wynagrodzeń (dalej jako: „Wytyczne”) – [link]:
Wytyczne stanowiące przedmiot prowadzonych konsultacji uwzględniają zmiany
wprowadzone piątą dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych (CRD V) w
odniesieniu do prawidłowej polityki wynagrodzeń instytucji, a w szczególności wymóg,
aby polityka ta była neutralna pod względem płci;
dokument konsultacyjny wraz ze z projektem Wytycznych, które są ich przedmiotem,
jest dostępny tutaj. Konsultacje trwają do dnia 29 stycznia 2021 r.

3. EBA zachęca instytucje finansowe, aby przy stosowaniu ustaleń dotyczących nadzoru nad
produktami i zarządzania nimi w odpowiedni sposób uwzględniały interesy konsumentów. –
[link]:
EBA opublikowała drugie sprawozdanie na temat sposobu, w jaki branża wdrożyła
wytyczne zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów
bankowości detalicznej (ang. Product Oversight and Governance Arrangements; POG);
EBA stwierdza, iż wiele instytucji finansowych w niewystarczającym stopniu
koncentruje się na zapewnieniu zgodności potrzeb konsumentów z wytycznymi. W
związku z tym EBA zachęca instytucje finansowe do zapewnienia, aby przy stosowaniu
ustaleń dotyczących nadzoru nad produktami i zarządzania nimi uwzględniano interesy,
cele i cechy charakterystyczne dla konsumentów.

4. ESMA opublikowała szereg nowych odpowiedzi w ramach Q&A. Aktualizacja objęła przede
wszystkim następujące dokumenty:
Q&A dot. rozporządzenia nr 2017/1129 (tzw. rozporządzenie prospektowe) – [link];
Q&A dot. dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących
przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do
obrotu na rynku regulowanym – [link];
Q&A dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (tzw. MiFID II) oraz
rozporządzenia nr 600/2014 (tzw. MiFIR) – [link];
Q&A dot. rozporządzenia nr 2016/1011 (tzw. BMR) – [link];
Q&A dot. rozporządzenia nr 2015/2365 (tzw. SFTR, rozporządzenie w sprawie
przejrzystości transakcji z użyciem papierów wartościowych) – [link].

5. EIOPA wzywa podmioty sektora ubezpieczeń do zakończenia okresu przygotowań związanych
z końcem okresu przejściowego w ramach Brexitu – [link]:
EIOPA przypomina, że okres przejściowy w stosunku do Zjednoczonego Królestwa
zgodnie z umową o odstąpieniu zakończy się 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie do
Zjednoczonego Królestwa nie będzie już miało zastosowania całe unijne prawo
pierwotne i wtórne, w tym dyrektywa Solvency II oraz dyrektywa w sprawie dystrybucji
produktów ubezpieczeniowych (IDD);

EIOPA wskazuje, że sektor ubezpieczeń musi być przygotowany na skutki przekształcenia się zakładów ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królestwa w zakłady z państw trzecich.
Ponadto, przypomina się zakładom ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym o
spoczywającym na nich obowiązku informowania klientów o możliwym wpływie
wycofania się Zjednoczonego Królestwa z UE na umowy ubezpieczeniowe;
EIOPA będzie nadal monitorować przygotowania sektora do Brexitu, a w szczególności opracowywanie i wdrażanie planów awaryjnych.

VI. Wybrane inicjatywy innych instytucji zagranicznych:
1. Wysłuchanie publiczne dotyczące dokumentu Komisji Europejskiej pt. “Report on the
application of Regulation (EU) 2015/751 on interchange fees for card-based payment
transactions”:
zgodnie z przekazywanymi w poprzednich newsletterach informacjami, Komisja
Europejska opublikowała sprawozdanie na temat konsekwencji stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu
o kartę (dalej jako: „IF Reg”) – [link];
w sprawozdaniu uznano, że główne cele IF Reg zostały osiągnięte i z uwagi na
konieczność dalszego monitorowania skutków tego rozporządzenia nie dołączono
wniosku legislacyjnego dotyczącego zmiany postanowień IF Reg;
na dzień 7 grudnia 2020 r. zaplanowano wysłuchanie publiczne dotyczące przygotowanego sprawozdania, które z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19
odbywać się będzie w formie on-line.

2. Publikacja sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki z dnia 5 listopada 2020 r.
(dalej jako: „Sprawozdanie”) – [link]:
zgodnie z treścią przygotowanego Sprawozdania:
ogólne wyniki oceny wskazują, że dyrektywa jest częściowo skuteczna pod
względem zapewnienia wysokich standardów ochrony konsumentów i wspierania rozwoju jednolitego rynku kredytów oraz że określone w niej cele są nadal
istotne w kontekście otoczenia regulacyjnego charakteryzującego się znaczącym
rozdrobnieniem w całej UE (str. 2-3 Sprawozdania);

transformacja cyfrowa doprowadziła do znaczących zmian w procesie decyzyjnym i ogólnych nawykach konsumentów. Ma również wpływ na sektor kredytów,
który stopniowo ulega transformacji cyfrowej wraz z rosnącą liczbą umów o kredyt
konsumencki negocjowanych lub zawieranych przez Internet (str. 4 Sprawozdania);
w Sprawozdaniu stwierdza się ponadto, że szybka transformacja cyfrowa i innowacja
produktowa, a także zmiany preferencji konsumentów na przestrzeni ostatniej dekady
stanowią wyzwanie dla ram prawnych dotyczących kredytów konsumenckich opartych
na dyrektywie. Dodatkowo, środowisko, w którym coraz większą rolę odgrywają
technologie cyfrowe, pobudziło rozwój nowych produktów, wśród których są produkty
mogące stanowić nowe zagrożenia, przed którymi dyrektywa nie zapewnia skutecznej
ochrony. Wskazane wyżej okoliczności będą uwzględnione w ramach przeglądu
dyrektywy, który jest zaplanowany na drugi kwartał 2021 r.

3. Parlament Europejski przyjął rezolucje dotyczące wybranych aspektów związanych z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji – [link].
Przyjęte dokumenty dotyczą odpowiednio:
etycznych aspektów sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi
technologii – European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence,
robotics and related technologies (2020/2012(INL)) – [link];
odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję – European Parliament
resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a civil
liability regime for artificial intelligence (2020/2014(INL)) – [link];
aspektów związanych z prawem własności intelektualnej w ramach rozwoju
sztucznej inteligencji – European Parliament resolution of 20 October 2020 on
intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies
(2020/2015(INI)) – [link].

4. Komisja Europejska publikuje projekt decyzji wykonawczej w sprawie standardowych klauzul
umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na mocy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – [link]:
projekt decyzji wraz z załącznikiem został udostępniony w dniu 12 listopada 2020 r.
– obecnie trwają konsultacje publiczne w tym przedmiocie;
stanowiska można zgłaszać do dnia 10 grudnia 2020 r.

Artykuły:
1. „Wybrane instrumenty wpływające na rozwój
prawa innowacji finansowych (FinTech)”
– artykuł autorstwa adw. prof. UEK dra hab. Jana
Byrskiego oraz apl. radc. Michała Synowca ukazał
się w najnowszym dodatku specjalnym pt. „Prawo
Nowych Technologii” do Monitora Prawniczego (nr
20/2020)

Nadchodzące wydarzenia:
24.11.2020
WYWIAD

7-8.12.2020
SZKOLENIE

Onet Rano - Jak internet i pandemia zmieniły podejście do płatności
i pieniędzy?
adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski

Praktyczne podejście do wymogów EBA i KNF w zakresie outsourcingu
i chmury obliczeniowej
Prelekcja "Outsourcing a przepisy o ochronie danych osobowych"
adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski

Rejestracja >>

Przegląd aktualności regulacyjnych FinTech, w tym dla PayTech i LendTech

10.12.2020
SZKOLENIE

Prelekcja "Najnowsze praktyki KNF (m.in. MIP, licencje AIS/PIS, cloud computing),
bliższe i dalsze zmiany w prawie (AML5 i AML6, przedsiębiorca konsumentem,
crowdfunding, rewizja CCD)" adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski, r. pr. Karol
Juraszczyk, r. pr. Maciej Miąsko, apl. radc. Michał Synowiec

Rejestracja >>

Autorzy:

prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Adwokat, Partner

Michał Synowiec
Aplikant radcowski, Associate

Michał Mrzygłód
Aplikant adwokacki, Junior Associate

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane
uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
jan.byrski@traple.pl

