CLOUD COMPUTING
W SEKTORZE UBEZPIECZENIOWYM
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, i jednocześnie w odpowiedzi na
szybko postępujący rozwój technologiczny, kancelaria DZP utworzyła w ramach
Praktyki IP&TMT multidyscyplinarny zespół oferujący doradztwo w zakresie usług cloud
computing, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ubezpieczeniowego.
Od ponad 20 lat świadczymy pomoc prawną przy sporządzaniu i negocjowaniu umów
powiązanych z tematyką IT i dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie na
bieżąco sprostać wyzwaniom innowacyjnego rynku, takim jak kwestie prawne
przetwarzania w chmurze.
Nasze praktyczne doświadczenie, na bieżąco pogłębiana wiedza i znajomość rynku
zapewniają klientom z branży telekomunikacji, mediów oraz nowych technologii
oczekiwany przez nich poziom zaawansowania i bezpieczeństwa.

Cloud computing w działalności ubezpieczeniowej
Zespół doradztwa w zakresie cloud computing wyspecjalizował się szczególnie
w doradztwie dla branży ubezpieczeniowej. Dzięki współpracy ekspertów z kilku praktyk
możemy zaoferować kompleksowe wsparcie prawne dla polskich i międzynarodowych
ubezpieczycieli przy przetwarzaniu w chmurze.
Świadczymy usługi w szczególności poprzez:



wsparcie prawne przy tworzeniu i negocjowaniu umów outsourcingowych
dotyczących przetwarzania w chmurze,




doradztwo dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych
doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych związanych z zawieraniem i
realizacją umów cloud computing

Raport dotyczący usług cloud computing
Z myślą o naszych klientach opracowaliśmy i wydaliśmy razem z Polską Izbą
Ubezpieczeń „Raport o usługach cloud computing w działalności
ubezpieczeniowej”. Celem raportu jest przedstawienie podstawowych założeń,
korzyści i ryzyk związanych z oferowaniem usług przetwarzania w chmurze w branży
ubezpieczeniowej. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z zarysem pojęciowym
i problematyką przetwarzania w chmurze, w szczególności w zakresie najbardziej
wrażliwej kwestii – ochrony danych osobowych. Autorami są eksperci z trzech
zespołów: IP&TMT, Ochrony danych osobowych oraz Prawa ubezpieczeniowego.
Materiał jest dostępny na stronie: http://www.dzp.pl/files/Publikacje/PIU_Raport.pdf

Rekomendacje i wyróżnienia
Zarówno Praktyka IP&TMT, jaki i nasi eksperci: Aleksandra Auleytner i Janina Ligner
- Żeromska, od wielu lat są rekomendowani i wysoko pozycjonowani w rankingach
publikowanych przez prestiżowe międzynarodowe wydawnictwa, takie jak Chambers
Europe, Legal500, PLC Which Lawyer?, International Trademark Review.

Pracami zespołu kierują:
Aleksandra Auleytner
Radca Prawny, Partner
Szef praktyki IP&TMT
Specjalizuje się w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności
przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce. Uczestniczy w projektach
związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz w projektach e-health.
Kontakt: T: +48 22 557 76 85 | E: aleksandra.auleytner@dzp.pl

Janina Ligner - Żeromska
Adwokat, Partner
Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, e-business, telekomunikacji, prawie
spółek i prawie Unii Europejskiej. Doradza krajowym i zagranicznym spółkom działającym w
branży telekomunikacyjnej i medialnej, spółkom produkującym oprogramowanie i sprzęt
komputerowy.
Kontakt: T: +48 22 557 76 85 | E: janina.ligner-zeromska@dzp.pl

Julita Zimoch - Tuchołka
Radca Prawny, Partner
Specjalista w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji. Doradca polskich i międzynarodowych
zakładów ubezpieczeń w transakcjach przejęć w sektorze ubezpieczeniowym. Specjalizuje się
w zakresie przepisów prawa ubezpieczeniowego, w tym prowadzenia transgranicznej
działalności ubezpieczeniowej.
Kontakt: T: +48 22 557 76 97 | E: julita.zimoch-tucholka@dzp.pl

Bartosz Marcinkowski
Radca Prawny, Partner
Specjalista w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz ochrony danych osobowych, w tym
w implementacji krajowych i międzynarodowych systemów ochrony danych osobowych.
Doradzał m.in. w procesie wdrażania podpisu elektronicznego w Polsce.
Kontakt: T: +48 22 557 76 17 | E: bartosz.marcinkowski@dzp.pl

Mamy nadzieję, że profesjonalne i kompleksowe doradztwo indywidualnie dostosowane
do potrzeb klienta, oraz szybkość w działaniu zachęcą Państwa do współpracy z nami.
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