POROZUMIENIE
pomiędzy
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Michałem Serzyckim
a
Związkiem Banków Polskich
reprezentowanym przez
Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku

o wspólnym działaniu na rzecz podnoszenia standardów ochrony
danych osobowych i prawa do prywatności w działalności bankowej

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Związek Banków Polskich,
zwani dalej „Stronami”,



uwzględniając europejskie i polskie regulacje prawne z zakresu ochrony
danych osobowych i prywatności osób fizycznych,



uwzględniając europejskie i polskie regulacje prawne dotyczące
funkcjonowania oraz obowiązków banków i instytucji kredytowych,



kierując się wolą podnoszenia standardów przetwarzania danych
osobowych określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Bankowych,



mając na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ochrony
danych osobowych i prawa do prywatności osób fizycznych wśród
klientów banków i instytucji kredytowych,



mając na celu wymianę doświadczeń w zakresie stosowania przepisów o
ochronie danych osobowych przez banki i instytucje kredytowe,



mając na uwadze podnoszenie bezpieczeństwa i transparentności obrotu
gospodarczego,



mając na uwadze ochronę obywateli przed działaniami na ich szkodę
przez osoby nieuprawnione,

uzgodnili co następuje:

Artykuł 1
1. Strony będą współpracować na rzecz upowszechniania standardów ochrony
danych osobowych i prywatności wśród banków i instytucji oraz wśród ich
klientów.
2. Strony postanawiają współpracować przy redagowaniu Zasad przetwarzania
danych osobowych jako nowego Rozdziału w Zasadach Dobrych Praktyk
Bankowych. W tym celu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Porozumienia
powołają Zespół roboczy.
3. Strony ustalają, iŜ projekt Zasad przetwarzania danych osobowych
przygotowany przez Zespół zostanie zaopiniowany przez środowisko
bankowe oraz przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 2
Związek Banków Polskich podejmie działania mające na celu upowszechnienie
wśród swoich członków Zasad przetwarzania danych osobowych po jego
przyjęciu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Artykuł 3
1. Strony będą kontynuowały współpracę zmierzającą do stałego podnoszenia
standardu ochrony danych osobowych przy jednoczesnym zapewnieniu
bankom i instytucjom kredytowym koniecznego do ochrony klientów i ich
depozytów zakresu danych osobowych i okresów przetwarzania.
2. Strony będą się wzajemnie informować o dostrzeŜonych problemach
związanych ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych przez
banki i instytucje kredytowe.

Artykuł 4
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych deklaruję wolę konsultacji ze
Związkiem Banków Polskich projektów aktów prawnych z zakresu ochrony
danych osobowych.
Artykuł 5
Realizację postanowień Porozumienia Strony powierzają Biuru Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Biuru Związku Banków Polskich.
Artykuł 6
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla kaŜdej ze Stron.

Artykuł 7
1. Porozumienie wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania. Porozumienie zawarte
jest na czas nieokreślony.
2. KaŜda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia
Porozumienia podjęte działania będą kontynuowane, aŜ do ich zakończenia,
zgodnie z warunkami uzgodnionymi uprzednio przez umawiające się Strony.
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Porozumienie podpisano w Warszawie, dnia 28 stycznia 2009 roku.

