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Szanowni Państwo,
-
-
-

tości, dużej zmienności lub dużej różnorodności, które 
-

Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie Big Data nie 
rozwiązuje problemów biznesowych – rozwiązują je 
ludzie. Wyłącznie te organizacje, które przed etapem 
wdrożenia  postawiły  cele,  które  zamierzają  osiągnąć
dzięki   wykorzystaniu   Big Data   otrzymują   pożądany
efekt  biznesowy.

Big Data to także potrzeba zapewnienia odpowiednie-
go  poziomu   bezpieczeństwa  -  zarówno  na   poziomie 
prawnym,   jak  i  technicznym.  Ochrona  interesów
klientów powinna   być   bowiem   wartością  nadrzędną
i  determinującą    możliwość    wykorzystania    Big Data
w procesach biznesowych.

Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury pierw-
szego wydania raportu opracowanego przez Grupę Big 

-
wych przy Związku Banków Polskich, przy udziale kan-

-
skiego. 

dr Paweł Widawski
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, 

Związek Banków Polskich
  

Najcenniejszą 
wartością jest 
dzisiaj informacja

Raport: Big Data
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1 
szansa czy zagrożenie? 

2 Wprowadzenie

Wydaje się, 

Big Data to wielka szansa dla tych, którzy spróbują 
i  unikną licznych czyhających raf, a  zagrożenie dla 
pozostałych, którzy postanowią poczekać tracąc 
okazję na zrozumienie klientów i  zbudowanie z  nimi 
relacji. Sektor handlowy nie mając oporów, ale też 
ograniczeń prawa bankowego już dawno wszedł w Big 
Data i powoli staje się niedoścignionym wzorcem. Może 
to doprowadzić do sytuacji, w  której banki zostaną 
ograniczone do roli ściśle regulowanego back-of�ce’u, 
a produkty bankowe będą dystrybuowane jako „priva-
te label” przez sieci handlowe.

Pokonanie meandrów wykorzystania Big Data 
w  bankowości wymaga poza pomysłem biznesowym 
na zbudowanie unikalnej wartości powodującej prze-
wagę konkurencyjną zaadresowania ograniczeń praw-
nych wśród których jako kluczowe należało by wska-
zać:

     Adekwatność celu przetwarzania,
     Zgoda na pro�lowanie,
     Unikanie danych wrażliwych,
     Prawa autorskie i umowne danych,
     Eksport danych.

Celem niniejszego raportu jest uspójnienie de�nicji, 
omówienie trendów, udokumentowanie ograniczeń 
prawnych oraz przedstawienie przykładów użycia.  

• 
• 
• 
• 
• 

Ilość danych przyrasta w  szybkim tempie. Są genero-
wane przez coraz większą ilość urządzeń i  aplikacji, 
występują w  bardzo różnych formatach, przede 
wszystkim jako dane niestrukturalne.

W  ciągu ostatnich 12 miesięcy na świecie wygenero-
wano niemal 90% wszystkich danych cyfrowych, jakie 
powstały w ciągu ubiegłych dekad. Ilość danych gene-
rowanych przez urządzenia mobilne wzrośnie do roku 
2020 10-krotnie, a  ilość danych nieustrukturyzowa-

Big Data w bankowości – nych 19-krotnie. W  obliczu takiego wzrostu �rmy 
zmuszone są nie tylko umieć przetwarzać większe 
wolumeny danych dla sprawnego prowadzenia proce-
sów biznesowych, ale także muszą umieć decydować, 
które z  kategorii danych wykorzystywać w  swojej 
działalności - analiza wszystkich dostępnych danych 
jest zbyt kosztowna. Z drugiej strony �rmy, aby utrzy-
mać konkurencyjność swoich usług, muszą walczyć 
szybkością reagowania na zmiany zachowań klientów, 
personalizacją relacji z klientami, co wymaga przetwa-
rzania coraz większych wolumenów danych.

O Big Data jako remedium na zalewającą nas falę infor-
macji mówi się od dawna. Wydaje się, że przyszedł czas 
na Big Data w  bankowości. Banki mogą pozyskiwać 
i  analizować coraz większe ilości danych związanych 
z  klientami, w  tym z  korespondencji, sieci społeczno-
ściowych, kliknięć na stronach internetowych czy 
w  aplikacjach mobilnych oraz z  transakcji jakich doko-
nują klienci w  różnych kanałach. Pracownicy mogą 
czerpać wiedzę z  informacji zbieranych przez Contact 
Center i podejmować działania w czasie rzeczywistym, 
w odpowiedzi na konkretne zachowanie klienta. Banki 
mogą śledzić zachowania klientów, aktualizować 
kampanie i  dostarczyć istotne informacje niemal 
„natychmiast”. Mogą, ale czy to robią? Jeśli tego nie 
robią, to jakie są przyczyny niskiego wykorzystywania 
dostępnych danych?

Według raportu �rmy Gartner banki wybierają obszar 
Big Data i  Analityki jako główny, w  który zamierzają 
inwestować w  najbliższych latach. Jednocześnie 
według badań �rmy IDC wiele banków nie osiągnęło 
jeszcze poziomu takiej dojrzałości, która by pozwoliła 
w  pełni na skorzystanie z  możliwości jakie daje Big 
Data.

Banki stosują Big Data i analitykę do obszarów, które są 
związane bezpośrednio z  wynikami �nansowymi oraz 
z zarządzaniem ryzykiem. Celent informuje, że wydatki
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-

różnorodnych danych oraz rozszerzenia wdrożeń na 
całe przedsiębiorstwo.

zbudować dużo pełniejszy obraz klienta, jego zacho-

Technologie Big Data umożliwiają bankom stworze-
nie przewagi konkurencyjnej poprzez wyjście poza 
standardowy obszar usług bankowych. Połączenie 

-
-

czywistym, pomagając bankom zwiększać zadowolenie 

-
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Źródło: Aberdeen - Analitycs in Banking: A fool and his 
money (and customers) are soon parted, July 2013

Wdrożenie rozwiązań Big Data pozwala dodatkowo na 
uzyskanie następujących korzyści:

• Celent szacuje, że ponad 70% godzin spędzonych na 
-

czaniem danych, ich kontrolą, zarządzaniem ry-

oczyszczanie danych obejmuje procesy ręczne, in-

-
ności danych. Wprowadzenie narzędzi Bid Data po-
winno istotnie obniżyć koszty zapewnienia jakości 

• Narzędzia Big Data pozwalają na optymalizację pro-
duktów, lepsze dostosowanie kampanii marketin-
gowych do oczekiwań klientów co przekłada się na 

Big Data jako wsparcie do istniejących rozwiązań anali-

biznesowych. Przykładowe zastosowania obejmują:

• -

-
gorytmy analityczne. 

• 

-
ty na podstawie zbieranych informacji. 

• VISA, Stany Zjednoczone, na podstawie korelacji 
-

możliwiła dokonanie oszustw na sumę powyżej 2mld 
USD. 

• -

doradztwa inwestycyjnego dla kluczowych klientów.

Branża usług bankowych staje się coraz bardziej kon-
kurencyjna. Banki posiadają ogromną ilość informacji 
(wewnętrznych lub łatwo dostępnych), które mogą za-

Raport: Big Data

Banki radzą sobie dobrze z przetwarzaniem danych 
strukturalnych, ale tradycyjne hurtownie danych
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nowych źródeł przychodów dla banków. Banki mają uni-

pieniądze. Analizując te informacje, banki mogą budo-

Kolejnym wyzwaniem jest wzmocnienie ich obecności 
-

cennych danych klientów. 

Wartość Big Data dla biznesu polega na tym, że dane te 
od dawna są dostępne, ale dotychczas nie są analizo-
wane. Analizując je, bank ma pełniejszy obraz swojego 

• 
• lepiej dobierać ofertę dla klienta,
• 
• łatwiej wykrywać zagrożenia dla biznesu.

3. 

3.1 

lub dużej różnorodności, które wymagają nowych form 
-

cyzji, odkrywania nowych zjawisk oraz optymalizacji 
procesów.

Big Data są generowane przez szeroki wachlarz źródeł 
danych, klientów, partnerów biznesowych, anonimo-
wych użytkowników Internetu oraz instytucji publicz-

• 
• niespójnych, które niełatwo wprowadzić do tabeli,
• 
• dynamicznych,
• nad którymi niekoniecznie bank ma kontrolę. 

wspomagania zarządzania, aby zacząć patrzeć na swoją 
-
-

działają dziś lub nie będą działały jutro. 

-
-

internetowa, bankowość mobilna). Natomiast stopień 
wykorzystania szybko rosnących zasobów danych, jest 
ciągle jeszcze obszarem słabo zaadresowanym. 

-
-

łecznościowych, najróżniejsze formy korespondencji 

-
cyjną. 

Efektywne wykorzystanie Big Data pomaga osiągnąć 
trzy krytyczne cele jakie sektor bankowy stawia obec-
nie przed sobą: 
• tworzenie przedsiębiorstw zorientowanych na klien-

ta,
• -

stwie, 
• -

racji. 

analizę Big Data polega na możliwościach tworzenia 

Analityka Big 
Data poprawia 
zrozumienie  
klienta

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich

adresujące wymagania raportowe i analityczne, nie są 
w stanie wystarczająco wspierać decyzji strategicznych 
i pomagać w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej.
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Wiarygodność danych to dodatkowy aspekt jaki poja-
wia się przy rozważaniach dotyczących Big Data. 

3.1.1 Objętość (volume)
Coraz większe wolumeny generowanych danych doty-
czą zarówno danych jakie produkują systemy banko-

jest zamknięta.

obejmować mogą:
• opisy transakcji bankowych,
• 

• 
• -

tronicznych (bankowość internetowa, aplikacja mo-
bilna),

• dane dotyczące kampanii marketingowych,
• -

społecznościowych,
• dane zewnętrzne ogólnodostępne.

3.1.2 Zmienność (velocity)

-
-

lizowanym świecie. Technologia pozwala obecnie na 

in memory 
analytics).

• czasie rzeczywistym,

• czasie prawie rzeczywistym,
• okresowym interwale (raz dziennie, co tydzień, 

dnia, itp),
• wsadowym przetwarzaniu.

3.1.3 Różnorodność (variety)

-
nienia rośnie. Od zawsze banki operowały na danych 

-

np. dokumenty, zdjęcia, video, obszerne pola tekstowe. 

ciągle ulega zmianie. Jeszcze jakiś czas temu format vi-
deo wydawało się, że nie dotyczy banków. Obecnie ilość 

-
rencji rośnie.

3.1.4 Analityka Big Data 
Termin Big Data przeżywa obecnie medialny renesans. 
Dzisiaj analityka Big Data jest traktowana jako złoty 

przewagi konkurencyjnej. Tak jest mimo tego, że rozu-

-

biznesu.

-
-

nej mocy nie zyskały na popularności, są dzisiaj możliwe 

mocy obliczeniowej umożliwiła powstanie nowych ty-
pów analiz, zwanych analizami eksploracyjnymi. Cechu-

-
za – dowód, hipoteza – dowód itd. Im więcej przeprowa-
dzonych cykli hipoteza – dowód, tym większe szanse na 

-
-

nie skuteczności stworzonego modelu. 

3.1.5 Eksploracja nowych zmiennych

możliwość wizualizacji danych. Osoby, które miały do 

Ważnym elementem 
jest możliwość 
wizualizacji  
danych

Raport: Big Data
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3.2 Słownik pojęć

Hasło
Anonymisation Sprowadzenie danych do postaci anonimowej poprzez usunięcie wszystkich punktów da-

Behavioural 
Analytics
Big data Big Data oznacza zasoby informacyjne charakteryzujące się dużą objętością, zmiennością 

-

Business Analytics -

Business Inteligence 
Business Process 
Modelling

Modelowanie procesów biznesowych oznacza czynność odwzorowywania procesów or-
-
-

dzinie.

analysis
-

nych, zwanych też meta-danymi.
Content analytics -

-
awansowaną analizę elementów, ich zawartości oraz czynników zewnętrznych, które 
mogą wskazywać na ich znaczenie, np. analizę behawioralną użytkowników.

Complex Event 
Processing

-
-
-

Termin Big Data 
przeżywa obecnie 
medialny renesans

-
-
-

czesne platformy analityki Big Data umożliwiają szybką 

odzwierciedlającego wszystkie możliwe ścieżki prze-
pływu. Dedykowane wizualizacje pozwalają na szyb-

ścieżek wykonywana jest za pomocą funkcji szukania 

wizualizacja istotnie zwiększa produktywność modelo-
wania, ponieważ pozwala na odciążenie analityków od 

przygotowawczych. Umożliwia to analitykom skupienie 
się na poszukiwaniu zjawisk, które mogą mieć istotną 

analityki Big Data – posiadająca dobre, zintegrowane 
narzędzia wizualizacji danych – pozwala wykonać skom-
plikowaną, iteracyjną analizę poszukiwania zjawisk. 

-

mogą zostać szybko przetransformowane na zmienne, 

skuteczność przewidywania. 

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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Dark data -
-

lizy, relacji biznesowych lub monetyzacji). Często stanowią większość zasobów informa-

Data science -
-
-

racyjnej, innowacyjności biznesu lub rozumienia rynku.

Decision tree Drzewa decyzyjne to narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, używające wykre-
-

założonego celu.
Discriminant analysis -

-

Exploratory analysis -

charakterystyk zbiorów danych.
Fuzzy sets -

rozmytych teoria zezwala na częściowe przypisanie przynależności do zbioru; zależność 
-

su [0,1].

Graph Database

bez-indeksowego przylegania (tj. gdy każdy element jest bezpośrednio powiązany ze 
swoim elementem sąsiednim).

Grid computing

-
dy węzeł wykonuje inne zadanie.

Hadoop -
-

dostarcza kod do węzłów posiadających wymagane dane, które następnie przetwarzają 
dane równolegle.

Information 
Capabilities 
Framework

Raport: Big Data
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Infonomics Nowo powstała dyscyplina zajmująca się zarządzaniem informacją za pomocą takich sa-
-

zycznych, wartości niematerialnych, zasobów ludzkich). Postuluje, że informacja spełnia 
wszelkie kryteria formalnych zasobów przedsiębiorstwa i, pomimo że nie uznana jeszcze 
przez uznane praktyki rachunkowości, organizacje powinny optymalizować możliwości 
generowania wartości biznesowej przez informację.

In-Memory Analytics -

na dużych wolumenach danych. Takie podejście omija konieczność manualnego budo-

szybkość wystarczającą dla potrzeb użytkowników.
In-memory Database -

Internet of Things

(wskazaniami) wewnętrznymi lub zewnętrznym środowiskiem.
LDW Nowy rodzaj architektury dla zarządzania danymi, który łączy mocne strony tradycyjnych 

Machine data Dane wytworzone przez urządzenia poprzez sensory lub algorytmy.
Map Reduced -

nerowania dużych zbiorów danych za pomocą równoległego, rozproszonego algorytmu 
-

-
dy.

Natural language 
analysis and 
understanding

Rozumienie języka naturalnego to podkategoria przetwarzania języka naturalnego, która 
zajmuje się pojmowaniem przez urządzenia języka pisanego.

Nexus of Forces Splot sił to konwergencja oraz wzajemne wzmacnianie się przez trendy social, mobile, 

NoSQL database

wartość kluczowa, wykres, dokument) różni się od bazy relacyjnej, dlatego też niektóre 

Predictive analytics
-

szłe lub nieznane wydarzenia.
Sales Analytics -

wyniki można poprawić. Systemy oferują funkcjonalności wspierające wykrywanie, dia-

Semantic network Sieć prezentująca relacje semantyczne pomiędzy pojęciami. Często używana jako forma 
prezentacji wiedzy. Ma formę skierowanych lub nie wykresów, zawierających wierzchołki 
reprezentujące pojęcia, oraz grani.

Sentiment Analysis Analiza sentymentu używa algorytmów, aby odkryć odczucia ludzi względem danych za-
gadnień.

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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Social Analytics
-

Social media 
monitors -

(marka, produkt, problem).
Speech recognition Tłumaczenie słów mówionych do formy tekstowej.
Text Analytics

-

jest powód komentarzy), inwestygacja (odkrywanie powodów poszczególnych kwestii) 

Topological 
Data Analysis

Analiza topologiczna danych skupia się na kształcie złożonych danych oraz statystycz-

Un-structured data -

Rośnie 
różnorodność 

bank może mieć 

4 Możliwe podejście 

Big Data, to hasło działające na wyobraźnię wielu orga-

wnieść do organizacji lub społeczeństwa, poprzez wy-
korzystanie informacji, które do tej pory spoczywały 

Big Data może okazać się atrakcyjną inwestycją. Prakty-

-
niem bezpośrednich korzyści.

Aby umieć wykorzystać potencjał Big Data należy 

polegających na ukierunkowanej analizie pod kątem 

-
cji, jej klientach oraz rynku na którym działa. Wiedza ta 

obszarów biznesowych, które do tej pory były niezau-
-

stywane. 

Raport: Big Data
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4.1 Planowanie

bierane źródła danych). Strategia powinna również zakładać poszukiwanie dodatkowych informacji, które mogą roz-

Źródło Typ
Hurtownie danych ustrukturyzowany
Systemy transakcyjne typu klient-serwer (OLTP) mieszany

mieszany

Systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) mieszany
Poczta elektroniczna nieustrukturyzowany
Logi komputerowe nieustrukturyzowany
Komercyjne, zewnętrzne bazy danych mieszany
Aplikacje mobilne mieszany

nieustrukturyzowany
Pliki płaskie (doc, PDF, e-mail…) nieustrukturyzowany

nieustrukturyzowany
Źródło: Opracowanie własne.

przypadków, dla których analiza informacji może przy-

zostaną opisane przykładowe Business Case’y wraz 
-

nansowym, które zdecydowały się na wdrożenie roz-

Krytycznym czynnikiem sukcesu każdej inicjatywy Big 
Data jest aktywny udział różnych jednostek organiza-

-
-

4.2 Pilotaż

-

(tzw.: use case). Dobrze jest jeśli wybrane przypadki 
zastosowań potrzebują podobnych (lub tych samych) 
źródeł danych.

Dobrze jest jeśli Bank może uruchomić pilotażowy pro-
jekt (ang. Proof of Concept) oparty na kilku wybranych 
przypadkach użycia.

Obecnie jest 
dostępnych 
wiele produktów 

dedykowanych 
analityce Big Data

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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4.4 

Zaleca się, aby proces wdrożenia Big Data przyjął formę 
pętli iteracyjnej, składającej się z:
• 
• projektowania rozwiązania (algorytmów, metod sta-

tystycznych, itp.),
• 
• strojenia rozwiązania.

-

dostosowaną do potrzeb analitycznych organizacji. Ite-
racyjny proces wdrożenia Big Data przedstawiono po-
niżej.

Proces Big Data rozpoczyna się zazwyczaj bez kon-
-

nia. Ważne jest, aby stopniowo rozwijać rozwiązania 

założeniach poczynionych po analizie określonych ele-
mentów danych. Wyniki poszczególnych iteracji mogą 

działania dostosowawcze. 

4.3 Wybór technologii

-

następnym krokiem jest wybór odpowiedniego zesta-

nie ma dwóch identycznych problemów biznesowych 

uwagę na to, że:
• Analiza ustrukturyzowanych danych może być bar-

-
rzystaniu systemu zarządzania relacyjną bazą da-
nych (RDBMS), niż rozwiązania opartego na bazach 

MapReduce.
• Dla każdego źródła danych powinno być dostosowa-

-
zwoli na ich zasilenie do systemów analitycznych. 

• Konieczne jest śledzenie nowych rozwiązań, ze 
-

tycznych dla Big Data.

-
wiązań dedykowanych analityce Big Data. Nazwy takie 
jak Hadoop, MapReduce, R, Mahout, Scoop, Flume, Lu-

Data. Technologie te mimo, że dotyczą Big Data zwią-

-
-

Dlatego wybór technologii powinien być uzależniony 
-

pie tworzenia strategii, sposobu analizy oraz wyników. 

Ze względu na ciągły rozwój technologii Big Data, która 
nie osiągnęła jeszcze poziomu dojrzałości należy moni-
torować pojawiające się rozwiązania, które mogą po-

-
twarzanie danych. 

Wybór technologii 
powinien być 
uzależniony 
od dostępnych 
informacji, jakie 

strategii, sposobu 
analizy oraz 
wyników

Raport: Big Data
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-

5. 

Analizy osobiste

Usługi zarządzania bazami danych w formie tabel
Usługi oparte na relacjach semantycznych

Analizy Big Data dotyczące
bezpieczeństwa i wykrywania nadużyć

System zdolności zarządzania informacją
Inteligentni doradcy

Analizy predyktywne
Wysokowydajna infrastruktura komunikatów Data 

Science
Analizy preskryptywne

Zarządzanie danymi podstawowymi
(MDM) i dane społecznościowe

Usługi zarządzania bazami
danych w postaci wykresów

Narzędzia Data Discovery
oparte na wyszukiwaniu

Data Discovery na bazie systemu Hadoop
Repozytoria danych (Data Lakes) Platforma hurtowni

danych jako
usługa (DwPaaS)Kwantowe „ja”

Analizy Big Data łańcucha dostaw
Platformy wywiadu operacyjnego

Dane jako usługa (DaaS)

Analizy Big Data informacji 
z wywiadu na temat klientów

Wirtualny asystent osobisty

Mniej niż 2 lata Od 2 do 5 lat Od 5 do 10 lat Ponad 10 lat  
Innowacja staje się przestarzała przed
osiągnięciem etapu dojrzałości

Usługi Context Brokers

Szczyt 
zawyżonych 

oczekiwań
Dolina 

rozczarowania

Czas osiągniecia etapu dojrzałości (płaskowyżu):
czas

Płaskowyż
produktywności

Zbocze 
oświecenia

Wyzwolenie
innowacji

Analiza 
wykresów

Dane 
otwarte

Analizy społecznościowe

Chmura obliczeniowa
Metodologia Linked Data

Analizy In-Memory

Siatki danych In-Memory

Rozdzielczość i analizy jednostek
Rozmieszczenie na bazie systemu Hadoop

Telematyka

Architektura informacji przedsiębiorstwa
Interfejsy SQL Hadoop
Internet rzeczy
Logiczna hurtownia danych
Technologie odpowiedzi na pytania w języku naturalnym
Interfejsy typu wearable

Dynamiczne maskowanie danych
Analizy treści

Systemy zarządzania bazami danych typu In-Memory
Systemy zarządzania bazami danych o kluczowej wartości
Zaawansowane przetwarzanie zdarzeń
Systemy zarządzania bazami przechowywania dokumentów

Federacja/wirtualizacja danych

Wycena informacji i infomika

oczekiwania

Rysunek 1. Cykl popularności Big Data Gartnera (2014)

-

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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 okresy – jak przedstawiono na rysunku poniżej. 

Szczyt
zawyżonych

oczekiwań
Dolina 

rozczarowania
Płaskowyż 

produktywności
Zbocze

oświecenia
Wyzwolenie 

innowacji

Firmy typu startup, 
pierwsza runda 

kapitałem wysokiego 
ryzyka

Badania i rozwój

Produkty pierwszej 
generacji, wysoka cena, 
konieczność szerokiego 
dostosowania

Testowanie produktów 
przez prekursorów 
(pierwszych 
użytkowników)

Początek szumu 
medialnego (hype)

Rozwój 
dostawców

Dotarcie do innych 
odbiorców poza 
prekursorami

Początek „złej prasy”

Konsolidacja 
dostawców, porażki

Druga/trzecia 

kapitałem 
wysokiego ryzyka

Początek etapu 
przyjęcia przez szeroki 
ogół odbiorców: 
innowacja przyjęta 
przez 20%–30% 
potencjalnych 
użytkowników

Rozwój metodologii 
i najlepszych 
praktyk

Produkty i usługi 
drugiej generacji

Produkty trzeciej generacji, 
niestandardowe rozwiązania, 
pakiety produktów

Pełne przyjęcie 
przez mniej niż 5% 
potencjalnych 
odbiorców

oczekiwania Etap 
wzrostu

Szczyt Spadek Wspinanie się Wejście w etap 
dojrzałości

czas

Rysunek 2. Gartner Hype Cycle Diagram Description 

5.1 Wdrożenie produkcyjne – „Slope of 
Enlightenment”

Faza „Slope of Enlightenment” oznacza, iż pojawia się 
-

korzystania danej technologii. Co więcej, dana techno-
logia staje się coraz bardziej powszechnie rozumiana. 
Pojawiają się produkty od większej ilości dostawców. 
Więcej przedsiębiorstw decyduje się na pilotażowe 

szczególną uwagę chcemy zwrócić na In-Memory Ana-
lytics.

5.1.1 In-Memory Analytics

-

-
ciwieństwie do zapytań, gdy dane przechowywane są 

czasów odpowiedzi na zapytania, pozwalając aplika-
cjom analitycznym wspierać szybsze decyzje bizneso-
we. 

Ten rodzaj przetwarzania danych pozwala ograniczyć 
lub wyeliminować potrzebę indeksowania danych 

-
-

tów analitycznych. Przewiduje się, tradycyjne hurtow-
nie danych mogą być wykorzystywane wyłącznie do 
danych, które nie są często odpytywane.

Raport: Big Data
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wego ograniczające ekspozycję danych na chmurę pu-
bliczną, powodują, iż taka technologia jest dla banków 
trudno dostępna.

5.2.3 
„Dynamic Data Masking”

-
ne maskowane (DDM) to nowa technologia, która ma na 

-
cyjnych. DDM zmienia strumień danych tak, że wniosko-
dawca danych nie ma dostępu do poufnych danych. 

-
-

mi bez ekspozycji danych poufnych.

do danych; jest to mechanizm ochronny, który ukrywa 
same dane wrażliwe „za maską”. Jest to szczególnie 

na zapisy prawa bankowego. Takie podejście umożliwia 
-

nieczności spełnienia zapisów regulacji outsourcing’o-
wych wedle prawa bankowego. 

5.2.4 Analiza treści – „Content Analytics”
Określenie „Content Analytics” pojawiło się, aby za-
adresować zaawansowane technologie przeszukiwa-

-

badania niestrukturalizowanych danych.

Narzędzia do analizy zawartości (lub treści) zapewniają 
takie funkcjonalności jak:
• analiza trendów, 

5.2 
Disillusionment”

Faza „Trought of Disillusionment” oznacza, iż spada 
zainteresowanie eksperymentowaniem daną techno-

-
-

  ępurg zezrp ogenawikezco omoizop od ćśokaj ćaiwarp
tzw. „early adopters -
nienie zasługują:
• Social Analytics,
• 
• Dynamic Data Masking,
• Content Analytics,
• Complex-Event Processing.

5.2.1 Analizy sieci społecznościowych – 
„Social Analytics”

Analiza sieci społecznościowych to analizowanie, mie-
-

potężne narzędzia do odkrywania nastrojów klientów 

-

-

-

-
niem na strumieniowe przetwarzanie dużej ilości da-

5.2.2 
usługi – „DataWarehouse Platform 

Coraz więcej rozwiązań pojawia się dostępnych jako 

(tzw. public cloud IaaS -
force.com). Pojawiły się na rynku rozwiązania bazujące 
na publicznej chmurze oferujące platformę hurtowni 
danych jako usługę. Regulacje prawne sektora banko-

Ponad 9 miliardów 
Rzeczy jest 
dołączonych  
do sieci

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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• ocena treści, 
• rozpoznawanie wzorców, 
• wykrywanie wyjątków. 

-
-

nia gramatyki danego języka, ontologii, itp.

5.2.5 Przetwarzanie strumieniowe – 
„Complex Event Processing”

-
łych jednostkowych danych, które analizowane łącz-

(complex event). 

Pojedyncze dane wejściowe mogą przyjmować formę: 
-

maty, bramki wejściowe itp.), zdarzeń na witrynie WWW 
-

lu innych.

-
nia się wymagane są metody przetwarzania, które po-
zwalają analizować takie dane oraz je wzajemnie kore-

kilkunastu sekund) na poziomie od tysięcy do milionów 
zdarzeń na sekundę.

głównie na rynkach kapitałowych wspierając handel 
algorytmiczny (algorithmic trading), systemy zarządza-

5.3 Szczyt oczekiwań – „Peak of 

Tak zwany szczyt wyśrubowanych oczekiwań to faza po-
-

cji. Nielicznym wdrożeniom towarzyszy wiele błędów. 
Pojawia się negatywna prasa dotycząca danej technolo-

fazy wyselekcjonowane zostały następujące trendy 

• Big Data Analytics for Fraud and Security,
• Natural Language Question Answering,
• Internet of Things.

5.3.1 Analizy antyfraudowe – „Big Data 
Analytics for Fraud and Security”

-
niczanie środków na rozwój potencjału innowacyjnego 

Aby skutecznie przeciwstawiać się nowym zagroże-
niom potrzebne jest nowe, holistyczne podejście, aby 

-
agować na zagrożenia.

pozwalają na pełniejsze odkrywanie sieci powiązań po-
między poszczególnymi elementami organizacji prze-
stępczej.

5.3.2 Wykorzystanie języka naturalnego 
– „Natural Language Question 
Answering”

-
wanych jakie trzeba analizować, pojawia się potrzeba 

-
nego. Zadawanie pytań rozwiązaniom informatycznym 

-
nym krokiem. Dostępnym na rynku rozwiązaniem tej 

-

-

5.3.3 Internet Rzeczy – „Internet of Things”
Rozwój Internetu Rzeczy jest fascynującym efektem 
trwającej rewolucji cyfrowej, rewolucji, która zmienia 

Ponad 9 miliardów Rzeczy jest dołączonych do sieci 

nauczyć się jak bezpiecznie zarządzać łączeniem urzą-

Raport: Big Data



16

posiadanymi danymi. Wartość biznesową osiągną Ci, 

oraz zbudują największe sieci urządzeń.

-

-

generowanej przez Rzeczy.

Przykładem może być tu przełożenie historii wykorzy-
-

dytowym lub ubezpieczeniowym.

5.4 Innowacje – „Innovation Triggers” 

Faza wyzwalaczy innowacyjności to okres kiedy nowa 

badawczej. Pojedyncze pilotażowe projekty nadają 

istnieją jeszcze użytkowe wdrożenia. Ciężko określić 

są testowane przez grupy użytkowników zwanych „ear-
ly adopters”.

Na szczególną uwagę zasługują następujące trendy 
technologiczne:
• Open Data,
• Data Lakes,
• 

5.4.1 Dane powszechnie dostępne – „Open 
Data”

-
dzielonych. Sam dostęp do zasobów jest ważniejszy 
niż ich posiadanie. Podobne trendy dotyczą zasobów 

otwartych interfejsów i/lub narzędzi, które umożliwia-

-

- http://www.odata.org/. Powinny one pozwalać na 

Ujednolicenie udostępnienia danych daje możliwość 
rozszerzenia funkcjonalności do jakich dane te są wy-

-
cyjne dla użytkowników aplikacje cyfrowe przyczynia-
jące się do poprawy dostępności informacji, zasobów 

(przez sieciowy tryb pracy nad projektami open source) 

Banki, podobnie jak instytucje publiczne, muszą uno-
-

ne aby umożliwić rozwój nowych usług bankowych. 
Internet wymusza współpracę globalną, co wiąże się 

-

pomiędzy branżami. Model BIAN (Banking Information 
Architecture Network, https://bian.org/) jest zesta-

-
radygmat SOA (Service Oriented Architecture). Celem 
BIAN jest określenie ustandaryzowanych semantycz-

-
cji, dostosowywania systemów do celów biznesowych, 

5.4.2 Jeziora danych – „Data Lakes”
Koncepcja „jezior danych” dotyczy przechowywania da-

-
cji czy normalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, technologie 
„data lake” są sprzedawane jako platformy do zarzą-

Każda  

Rzeczy powinna  
być traktowana  
jako punkt zbierania 

oraz wykonywania

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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wybudowanym, można przenieść go do  tzw. „jeziora 
-

kowe koszty transformacji danych.

5.4.3 
(DaaS)”

Dane jako usługa to pomysł oferowania poprzez chmu-
rę (ang. cloud
dostępu do nich. DaaS polega na tym że określone, 
potrzebne dane są dostarczane użytkownikom na żą-

-

bankowego tak wykorzystywane mogłyby być dane pu-

-

jednego punktu aktualizacji. 

6 
Data – zagadnienia ogólne 

-
lizy Big Data polega przede wszystkim na agregowaniu 

osób (najczęściej klientów). Działania takie są dopusz-
-

wadzania takich działań na danych należy podchodzić 
ze szczególną ostrożnością.

-

• 

• 
• 

• przepisów dotyczących ponownego wykorzystania 
informacji publicznej (punkt 14).

-
gadnienia, które wymagają rozważenia przed wdroże-
niem projektów Big Data.

7 Rodzaje chronionych 
prawnie informacji 
zbieranych na potrzeby Big 
Data

7.1 Wstęp 

Big Data:
• 
• dane prawnie chronione. 

Wśród tych ostatnich wyróżniamy m.in.: dane osobowe, 
dane chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub 

-
-

gulaminów stron internetowych, regulaminów dostępu 
do baz danych niepodlegających ochronie za pomocą 
praw wyłącznych, dane chronione za pomocą prawa 

danych.

-
jemy za pomocą poniższego rysunku oraz omówienia 

-
lewantnych danych. 

Raport: Big Data
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7.2 Dane osobowe

 Dane osobowe to wszelkie informacje doty-
-

tożsamość tej osoby. Są to wszystkie informacje, które 

Przykłady. -
gorii danych osobowych może być szeroki. Dane oso-

-

poszczególnych klientów. 

Bardzo często pojedyncze dane, które samodzielnie nie 
stanowią danych osobowych, mogą „przekształcić” się 

Mając zatem podstawowe dane osobowe, kolejne ka-

odbyte szkolenia czy historia dokonanych zakupów, 
preferencje usług/towarów) mogą stać się danymi oso-

-

danych (pojęcie to zostanie wyjaśnione poniżej), tym 

określić jako dane osobowe. 

Dane
osobowe

Wszystkie
dane

Big Data

Informacje 
publiczne

Utwory

Bazy 
danych Tajemnice prawnie 

chronione

Dane chronione 
umownie

Metadane

Rysunek 3.  Kategorie danych w Big Data.

Dane osobowe 
to wszystkie 
informacje, które 
prowadzą do 
„namierzenia” 
konkretnej osoby 
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Dane
osobowe

Adres IP
Adres e-mail

PESEL

Nazwisko

Data
urodzenia

Dane
biometryczne

Adres
zamieszkania

Data, która charakteryzuje się wykorzystaniem algo-
rytmów analitycznych do „przekopywania” ogromnych 

źródeł. Dane te – nawet jeśli początkowo były danymi 
-

korelacji) mogą podlegać regulacjom dotyczącym infor-

Przykłady.
Data na podstawie dokonywanych przez klientów za-

swoich klientów do konkretnych kategorii (przykłado-
wo klienci „premium” lub potencjalni kredytobiorcy) 

7.3 Dane objęte tajemnicą bankową

 Informacje objęte tajemnicą bankową, to 
wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej 

-

– Prawo bankowe, tekst jedn.: Dz. U. Nr 140, poz. 939 

Przykłady. -
wych, zakres informacji objętych tajemnicą bankową 
powinien być interpretowany szeroko. Przykładowo, 
są to dane dotyczące prowadzenia rachunków banko-
wych, przyjmowania wkładów pieniężnych oraz udzie-
lania kredytów. 

Tajemnicą bankową objęte są nie tylko informacje, ale 
również wszelkie nośniki, na których informacje te zo-
stały zapisane (np. dokumenty). 

 Tajemnicą ban-
kową będą objęte zarówno dane pozwalające na usta-

-
wić będą dane podlegające ochronie jako dane osobo-
we. Należy jednak pamiętać, że ustawa Prawo bankowe 

-

Rysunek 4.  Przykłady danych osobowych.

Raport: Big Data
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-
-

niona przez uodo.

Nie dochodzi do naruszenia tajemnicy bankowej, jeśli 
-

jemnicą informacje posiadane przez bank czy też infor-

Zakresem ochrony tajemnicy bankowej objęte są jed-
nak nie tylko informacje stanowiące dane osobowe, ale 

-
-

czące zestawień zawierających poszczególne umowy, 
które nie odnoszą się do konkretnego (spersonalizo-

przedsiębiorstw budowlanych).

-

chronione. Kompleksowa analiza zagadnienia tajemnic 
-

na we wspólnej publikacji Kancelarii Bird & Bird oraz 

-
ja Gawrońskiego1.

7.4 Dane (utwory) objęte prawem 
autorskim

Możliwość wykorzystania utworów reguluje ustawa 
-

Na potrzeby analizy Big Data mogą być zbierane utwo-
ry. Przyznana ochrona prawna utworów nie wiąże się 

jakiejkolwiek opłaty.

 Utwór powinien być:
• rezultatem pracy człowieka (twórcy),

1 Raport dostępny pod adresem: http://www.twobirds.com/~/
media/pdfs/polandpdfs/cloud%20computing%20w%20
sektorze%20�nansowym%20regulacje%20i%20standar-
dy%202011.pdf (ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 r.)

• oryginalny (rezultat działalności twórczej, kreacyj-
nej),

• indywidualny (wyróżniać się od innych przejawów 
działalności twórczej poprzez swoją oryginalność),

• 

Przykłady. Do kategorii utworów mogą więc należeć 

społecznościowych, niektóre komentarze publikowane 
-
-

wane na blogach czy innych prywatnych stronach inter-
netowych, zdjęcia, rysunki itp. 

Jednocześnie za utwory nie powinny być uznane słowa 

-
gramów komputerowych lub stron internetowych.

-
-

niesieniu do krótkich tekstów można doszukiwać się 
-

7.5 Informacje chronione umownie 

-
-

lach komercyjnych lub niekomercyjnych. Jednocześnie 
może on ograniczyć prawo osób trzecich do korzystania 

Wśród ekspertów prawnych podnoszony jest problem 
braku odpowiednich przepisów kształtujących prawo 
własności do informacji. Taka „własność danych” może 
być jednak wykreowana umownie między stronami. 

-
cych się na niej danych obowiązuje „resztę świata”, któ-
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Przykład. Linie lotnicze Ryanair udostępniały na swo-
jej stronie internetowej plan lotów. Właściciele innych 

-

informacje ze strony internetowej Ryanair (ang. scre-
en-scraping)
strony Ryanair zastrzegł, że jest on wyłącznym właści-
cielem informacji zamieszczonych na stronie oraz zaka-

zarzucił właścicielom takich stron internetowych m.in. 
naruszenie praw autorskich do bazy danych.

-
nał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) stwier-
dził, że właściciel dostępnej publicznie bazy danych 

użytkowania serwisu stosownie do prawa, obowiązują-

orzeczenia, należy wskazać, że TSUE uznał, że Rayanair 
może zakazać komercyjnego wykorzystania treści za-
mieszczonych na jego stronie internetowej.

7.6 Informacja publiczna

Na potrzeby analizy Big Data mogą być zbierane rów-
nież informacje publiczne. 

 Informacja publiczna to każda informacja 

-
-

ności:
• 

państwa, 
• informacje dotyczące władz publicznych oraz innych 

podmiotów wykonujących zadania publiczne, 
• -

tów, 
• -

publicznych zajęte przez organy władzy publicznej 
-

-

• 

Przykłady. -
-

publiczną uważa się każdą wiadomość wytworzoną 
przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje pu-

bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 

charakter będzie miała również wiadomość niewytwo-
rzona przez podmioty publiczne, lecz odnosząca się do 
tych podmiotów2. 

Problem wtórnego wykorzystania danych objętych in-
formacją publiczną na potrzeby analizy Big data został 

8 Agregowanie danych 

Agregowanie (łączenie) danych ma rosnące znaczenie 
gospodarcze, ponieważ ułatwia odnalezienie prawidło-
wości, które można zaobserwować pomiędzy zestawa-

-
go, informacje publiczne oraz metadane. Możliwe jest 
również stworzenie zestawu informacji na określony 
temat.

zamieszkujących określony obszar). Przykładowo, 

wyszukiwania różnorodnych danych na temat tej oso-

2 
pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CF5BB43405 
(ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 r.)
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doprowadzić do stworzenia mniej lub bardziej dokład-

od najprostszych, takich jak wiek, adres zamieszkania, 
numer telefonu po preferencje kulinarne, zaintereso-
wania czy miejsce pracy). 

-

środków zabezpieczających takie dane. Zmniejszy to 
-
-

9 Ochrona danych osobowych 

9.1 
zastosowania

• -
mentuje dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europej-

danych osobowych oraz swobodnego przepływu 
-

lej: „Dyrektywa” lub „dyrektywa 95/46/WE”),
• -

-
kumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

-
tyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

• 
(Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939),

• 

(„kc”, „kodeks cywilny”).

Od 2018 r. kwestie ochrony danych osobowych będzie 
regulowało Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-

-

przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie 
  ochronie danych )    ( „Rozporządzenie   Ogólne”   lub   

„Rozporządzenie"),  o  czym  
9.2.2 oraz 9.12.
 

9.1.1 „Soft law”

-

„soft law”). 
Instrumenty te co prawda nie ustanawiają wiążących 
norm prawnych, ale wskazują kierunek interpretacji 

następujące wytyczne:
• Stanowiska GIODO.

wskazówek interpretacyjnych są wypowiedzi, opinie, 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(GIODO) oraz sądy administracyjne. Brak jest jednoli-
tego, usystematyzowanego dokumentu wydanego 

-

poprzedni Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso-

2010-2015), wskazywał na istnienie zagrożeń, jakie 
niesie  tzw. analityka predykcyjna, wykorzystywana 

kredytowej czy ryzyka ubezpieczeniowego.3 Istotny 
nacisk kładł również na kwestię zgody podmiotu da-

-

indywidualnych.

3 , ITWIZ 
Magazine, 05/2014, dostępny pod adresem: www.giodo.gov.
pl/plik/id_p/6438/j/pl/, (ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 r.).

Zgoda osoby jest 
istotna w kontekście 
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•  Cennym źró-
dłem informacji są również opinie Grupy Roboczej 
Art. 294

ograniczenia celu5

-
średnio odnosi się do problematyki Big Data6 oraz 
opinia 7/2015 Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych dotycząca sprostania wyzwa-
niom Big Data7.

• „GIODO” innych państw UE. -

Data, jako punkt odniesienia warto również posiłko-
-
-

guje raport brytyjskiego regulatora, ICO, omawiający 

danych osobowych rodzące się na tle coraz częściej 
prowadzonej analizy Big Data.8

4 Grupa Robocza art. 29 została ustanowiona na mocy art. 29 
dyrektywy 95/46/WE. Jest ona niezależnym europejskim or-

ony danych osobowych 
-

bowych państw Unii Europejskiej.
5 

eniu celu, dostępna pod adresem: http://www.
giodo.gov.pl/1520167/id_art/6565/j/pl/ (ostatni dostęp: 

6 Na uwagę zasługują: Opinia 05/2014 Grupy Roboczej Art. 
sprawie technik anonimizacji, do-

stępna pod adresem: http://www.giodo.gov.pl/1520203/
id_art/7808/j/pl/, Opinia 06/2014 Grupy Roboczej Art. 29 

-

95/46/WE, dostępna pod adresem: http://www.giodo.gov.
pl/1520203/id_art/7813/j/pl/ , Opinia 2/2010 Grupy Roboczej 

behawioralnej, dostępna pod adresem: http://www.giodo.
gov.pl/1520057/id_art/3593/j/pl/ oraz Opinia 4/2007 Grupy 

-
nych osobowych, dostępna pod adresem: http://www.giodo.
gov.pl/462/id_art/2375/j/pl/ (ostatnie dostępy: 17 grudnia 

7 Opinia 7/2015 Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych dotycząca spr -
pada 2015 r., dostępna pod adresem: https://secure.edps.eu-
ropa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/
Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf 
(ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 r.).

8 Big Data and data protection, Informa -
cer's, dostępny pod adresem: https://ico.org.uk/for-organisa-
tions/guide-to-data-protection/big-data/ (ostatni dostęp: 17 

9.2 Podstawowe pojęcia

9.2.1 Podstawowe pojęcia

-
-

lizy Big Data, poniżej wyjaśnione zostały podstawowe 

Administrator danych osobowych. Wspomniany już 
administrator danych to swojego rodzaju „właściciel” 

ich przetwarzania. Administrator danych posiada więc 

będą one wykorzystane. 

Przykład: -
-

nych osób, jeśli ich dane zostaną pozyskane przez bank 
np. dla celów analizy Big Data.

Przetwarzanie danych. Każda operacja na danych, 
taka jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opra-

-
formatycznych, stanowi przetwarzanie danych. Dane 
osobowe przetwarzane są zarówno przez ich admini-

Przykład: Sama analiza danych czy ich agregowanie 
jest ich przetwarzaniem. Podobnie samo zbieranie da-
nych osobowych, ich agregacja, stanowi przetwarzanie 
danych osobowych.

Samo zbieranie 
danych stanowi 
ich przetwarzanie

Raport: Big Data
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-
siębiorcy, do którego dopasowywane są na podstawie 

-

-

otrzymywać wyłącznie informacje, które zostały mu 

-
towania klientowi jedynie ograniczonych, wyselekcjo-
nowanych informacji, przez co istnieje ryzyko, że klient 
nie dokona najkorzystniejszego wyboru, bo nie będzie 

 Obecnie 
-

wania, chociaż podjęto wiele prób określenia tego po-
-

gólności wykorzystywanie automatycznych technik 
analizy danych, wydobywanie nowych informacji na 
podstawie łączenia tych danych oraz wykorzystywanie 

-
wania decyzji dotyczących danej osoby, bądź analizy 

-
cie 9.12 poniżej, Parlament Europejski przyjął tekst 

-
jącego9. Administrator danych może sam wykonywać 
operacje na danych osobowych lub przekazać je do 
wykonania podwykonawcy,  tzw. przetwarzającemu 
dane osobowe (ang. processor). Przetwarzający jest to 

-
rzania danych. Przetwarzający dane nie może wykra-

może stać się administratorem danych. To zaś wiąże się 
-

wiązków. 

Ponadto, przetwarzający może za zgodą administrato-
ra danych powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
dalszym podwykonawcom,  tzw. podprzetwarzającym 
(ang. subprocessor)
osobowych nie reguluje wprost podpowierzenia prze-
twarzania, rozwiązanie takie jest dopuszczane przez 
GIODO. 

Przykład: -
litycznej predykcję preferencji klientów na podstawie 
ich danych osobowych. Tym samym instytucja powie-
rza przetwarzanie danych osobowych. 

9.2.2 

różnych cech. Cechy te mogą mieć charakter niezmien-
ny (np. wiek, pochodzenie, płeć) lub zmienny (np. spo-

zazwyczaj za pomocą  tzw. analizy behawioralnej, po-
legającej na dopasowaniu konkretnych zachowań (np. 
styl życia) do cech poszczególnych osób (np. wiek).

 Co do zasady, pro-

9 Więcej na temat zasad powierzenia danych osobowych moż-
na znaleźć we wspólnej publikacji Kancelarii Bird & Bird oraz 
Związku Banków Polskich: Cloud Computing w Sektorze Finan-
sowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawroń-
skiego.

reklamy, same 
usługi mogą być 
„szyte na miarę” 
dla konkretnego 
konsumenta
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Rozporządzenia Ogólnego, które zastąpi obowiązującą 
Dyrektywę.

Zgodnie z uchwalonym tekstem Rozporządzenia, pro-

przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych czyn-

analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów 
pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, oso-
bistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, za-
chowania, lokalizacji lub przemieszczania się.” 

Istotny nacisk kładziony jest na kwestię jawności prze-
-

-
nie obowiązku oceny ryzyka naruszenia prywatności, 

(por. punkt 9.12). 

9.3 Podstawowe obowiązki 

Aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne 

• zapewnić szczególną staranność przetwarzania 
danych, to jest zapewnić, że dane przetwarzane są 

-

-
-

że przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne 

• przetwarzać dane osobowe na podstawie konkret-
nych przesłanek legalizujących (patrz punkt 9.7)

• zapewnić odpowiednie informacje podmiotowi da-
nych (patrz punkt 9.8)

• zarejestrować/zgłosić zbiór danych (patrz punkt 
9.9)

• odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe10.

9.4 Adekwatność przetwarzanych 
danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych musi być 
-
-

nicji zakłada używanie algorytmów do przetwarzania 
ogromnych ilości różnorodnych danych, rodzi to pyta-
nie, czy taka metoda przetwarzania danych może być 

-
zbierane dane 

powinny być potrzebne administratorowi do wyko-
. Dla przykładu, dane 

administratorowi danych (np.: bankowi) do celu prowa-
-

gami prawa bankowego). Takie dane są adekwatne do 

-
nieczne do prowadzenia rachunku. 

 dane nie po-
winny być zbierane „na zapas”
zbierania nie są potrzebne administratorowi danych, 

10 Więcej na temat zabezpieczenia danych można znaleźć we 
wspólnej publikacji Kancelarii Bird & Bird oraz Związku Banków 
Polskich: …op.cit.

Podmioty 
korzystające 

będą musiały 
dokonać oceny 
ryzyka zagrożenia 
prywatności

Raport: Big Data



26

-

po przetworzeniu ogromnych ilości danych, jesteśmy 
-

nymi, które pozwalają np.: na ocenę zdolności kredyto-
wej klienta. Innymi słowy - ocenić jakie dane ma admi-
nistrator. Dlatego też trudnym zadaniem może okazać 
się określenie zakresu danych potrzebnych do doko-
nania analizy, zanim rozpoczniemy proces ich algoryt-
micznego przetwarzania, jednocześnie chcąc pozostać 

-

-
nistrator potrzebuje np.: do uzyskania oceny zdolności 
kredytowej. Poza zakresem danych adekwatnych będą 

-
lizy zakupów), mogą okazać się adekwatne dla celów 
oceny ryzyka kredytowego. 

9.5 Zapewnienie poprawności 
przetwarzania danych 

za-
pewnienie poprawności przetwarzanych danych. 

danych jest wyzwaniem. 

-

której dane dotyczą. 

Przykład:

-

-

przezwyciężenia problemem.

9.6 Cel przetwarzania danych

-
-

go założenia analiza Big Data bardzo często obejmuje 
przetwarzanie danych do celów innych niż te, dla któ-
rych dane zostały zebrane. 

Przykład: -

-
nych ofert produktów dodatkowych, podczas gdy ze-

-
ku bankowego.

-
nieniem jest ograniczenie celu przetwarzania danych 

obowiązek zapewnić, aby dane osobowe były zbierane 
-

celami. 

Przykład: Związanie celem przetwarzania danych ma 

-

dane dotyczące dokonywanych zakupów (pozyskane 

im11 spersonalizowaną ofertę produktów banku.12 Takie 
przetwarzanie, zwłaszcza jeśli jest prowadzone niejaw-

-

11 Przy założeniu, że została wyrażona zgoda na marketing, 

12 kwietnia 2013 r., Nr 

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich



27

-
twarzania13. Cel przetwarzania powinien być określony 

-

gospodarczej”). 

Zasada ograniczonego celu nie oznacza, że całkowicie 

pierwotnie określony. Zasada związania celem powinna 

-
nie określonym celem14. Oceniając, czy cel dalszego prze-

-
ślonym, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
• związek między celem, dla którego dane zostały ze-

•  oraz 
uzasadnione oczekiwania osoby, której dane doty-
czą, odnośnie dalszego wykorzystywania jej danych,

• rodzaj danych oraz wpływ, jaki dalsze ich przetwa-
rzanie będzie miało na osobę, której dane dotyczą,

• środki zastosowane przez administratora danych 
zapewnienia zgodności przetwarzania 

pobiegnięcia naruszeniu praw osoby, której dane do-
tyczą.

Przykład:
-

13 -
daje się, że zastosowanie tych wyjątków może być utrudnione 

-
nio od osoby, której dane dotyczą, osoba ta powinna być po-

danych osobowych. Jeśli dane są zaś pozyskiwane ze źródła 
innego niż osoba, której dane dotyczą (np. internet, Facebo-
ok), osoba ta powinna zostać poinformowana niezwłocznie po 

14 Por.: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych oso-
bowych, Kraków 2004, s. 552, Opinia Grupy Roboczej Art. 29 

GIODO wydaje się wynikać bardziej restrykcyjne podejście do 
zasady ograniczonego celu. Zgodnie ze stanowiskiem GIODO 

powoduje, iż administrator danych może wykorzystywać in-

-
ły zgromadzone”. Stanowisko to wydaje się jednak niezgodne 

osobowych oraz Dyrektywy, której ustawa jest implementacją.

-

warunkiem, że klient wyraził zgodę na komunikację 

-
zgodny.

9.7 Podstawa prawna przetwarzania 

Data

9.7.1 Uwagi ogólne

Aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne 

prawną do ich przetwarzania. Jeśli ma taką podstawę 
prawną (np.: zgodę), to może wykorzystywać dane 
osobowe (np.: klienta) do określonych celów. Jest to 
obowiązek administratora danych, który nie ma zasto-
sowania do przetwarzającego. 

Ze względu na odmienne podstawy prawne przetwa-
-

na dane zwykłe oraz  tzw. dane wrażliwe15 (np. dane 

dodatkowymi, bardziej rygorystycznymi wymogami. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
-

nych przetwarza dane wrażliwe (art. 27 uodo), czy dane 
zwykłe. Podstawami przetwarzania danych zwykłych są: 

• zgoda osoby, której dane dotyczą, 
• konieczność zrealizowania uprawnienia lub spełnie-

• konieczność realizacji lub zawarcia umowy, gdy oso-
ba, której dane dotyczą, jest lub ma być jej stroną, 

15 Dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przek -

-
wą, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, 
orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych oraz innych orzeczeń 
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
Katalog danych wrażliwych jest katalogiem zamkniętym.
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• gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego lub, 

• gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia 
prawnie usprawiedliwionych celów administratorów 

Przetwarzanie danych wrażliwych jest zabronione, 
chyba że osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgo-
dę na piśmie lub gdy zachodzi jedna ze ściśle określo-
nych przesłanek. Szczegółowe omawianie problematy-
ki danych wrażliwych jest poza zakresem niniejszego 
raportu. 

9.7.2 Realizacja uprawnienia lub 
spełnienie obowiązku wynikającego 

-
rzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest konieczne 
do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

-
dzenia analizy Big Data przez banki, omawiana podsta-
wa przetwarzania może mieć zastosowanie na przykład 

scoring). Zakres wykorzystania tej podstawy różni się 
-

• 
czynności bankowych oraz udostępnione bankom 
przez BIK,

• -
łecznościowych). 

czynności bankowych oraz udostępnione przez BIK. 
Prawo bankowe zapewnia podstawy prawne do prze-

-

-
wego. Ustawa nakłada na banki szereg obowiązków, 

-
twarzania danych osobowych. Do obowiązków tych 
należą m.in. obowiązek dołożenia szczególnej staran-

-
chowywania środków pieniężnych16 oraz obowiązek 
uzależnienia przyznania kredytu od zdolności kredyto-
wej kredytobiorcy. Możliwość zastosowania omawianej 

-
17

Kredytowej (BIK), które są uprawnione do udostępnia-
-

tów) informacji na temat kredytobiorców. 

-
waniem czynności bankowych, jak również dane 
udostępnione bankom przez BIK, mogą być zatem 

scoringu. -
-

nych do celów ich przetwarzania.

Inne źródła. Zasadniczy problem pojawia się dopiero, 
-

nych źródeł dla celów oceny ryzyka kredytowego klien-

społecznościowych). 

16 Art. 50 ust. 2 Prawa bankowego.
17 -

Przetwarzanie 
danych powinno 
być prowadzone 

transparentny, tak 

prawa do 
prywatności
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-

użytkowników w mediach społecznościowych) może 
okazać się problematyczne pod względem prawnym. 

-
zwyczaj, aby uzasadnić zbieranie takich danych powia-
daniem odpowiedniej podstawy prawnej. Niekoniecz-
nie stoi to na przeszkodzie dokonywania przez banki 
analizy Big Data. Celem takiej analizy mogą być typy 

-

produktów do ich potrzeb. 

Należy jednocześnie pamiętać, że GIODO nie wydał 
-

nych pozyskanych ze źródeł takich jak media społeczno-
ściowe, przez co wykorzystanie takich danych do celów 

regulatora.

9.7.3 Zgoda podmiotu danych
-

tekście analizy Big Data, jest zgoda podmiotu danych. 
Zgoda jest szczególnie ważna, gdy administrator da-

-

 

Jednocześnie należy pamiętać, że zgoda może zostać 
-

strator danych powinien natychmiast zaprzestać prze-
twarzania danych osobowych. Zgoda nie jest natomiast 
wymagana dla usunięcia danych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą odgrywa kluczową 
-
-

Art. 2918

ujawniać ich osobiste preferencje, powinno zasadniczo 
zostać poprzedzone uzyskaniem zgody osoby, której 

bowiem bezpośredni wpływ na osobę, której dane są 
-

czasowych zachowań będą przygotowywane sperso-

-
-

sami ochrony danych osobowych, oprócz zebrania zgo-
dy przetwarzający powinien również ujawnić kryteria, 

-
nić możliwość poprawy lub uaktualnienia danych. 

Powodem, dla którego Grupa Robocza kładzie tak silny 
nacisk na spełnienie powyższych wymogów, jest fakt, 

bezpieczeństwa danych (im większa objętość przetwa-
rzanych danych, tym konsekwencja materializacji na-
ruszenia bezpieczeństwa może być bardziej dotkliwa), 

-
dze analizy Big Data zostaną wyciągnięte błędne wnio-
ski co do preferencji, na podstawie których stworzono 
później ofertę dla konkretnego klienta, bądź zostaną 
ujawnione fakty, które podmiot danych uznaje za na-
leżące do sfery prywatnej. Dlatego też, przetwarzanie 

-
rentny, tak aby nie naruszać prawa do prywatności.

celu określenie preferencji marketingowych klienta, 

18 Opinia 03/2013 Grupy Roboczej Art. 29 … op. cit., str. 46.

Aby zgoda na przetwarzanie danych była ważna, musi 
stanowić oświadczenie woli wyrażone w sposób 
swobodny. Ponadto, zgoda musi być wyraźna. Innymi 
słowy, nie może być ona domniemana lub dorozumiana
z oświadczenia woli o innej treści. W praktyce oznacza 
to również aktywną zgodę („opt-in”), na przykład 
poprzez kliknięcie w odpowiednie pole, nie zaś „odzna-
czenie” wcześniej zaznaczonego pola. Konieczne jest 
również, aby osoba, której dane dotyczą wiedziała na 
podstawie zgody jakie dane, w jakich celach i przez 
jakiego administratora będą przetwarzane (konkret-
ność zgody).
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osoby, do której kieruje reklamę produktu. E-komuni-
kacja marketingowa wymaga udzielenia osobnej, wy-

Oznacza to, że dla pełnej zgodności, osoba, której dane 
dotyczą powinna wyrazić zgodę na wszelką komunika-

pocztę elektroniczną lub rozmowę telefoniczną, którą 

9.7.4 Uzasadniony interes prawny
Uzasadniony interes administratora danych może sta-

-

prawnie uzasadniony cel przetwarzania danych osobo-
-

gólności: 
• marketing bezpośredni własnych produktów lub 

usług administratora danych,
• -

ności gospodarczej. 

Marketing bezpośredni własnych produktów stanowi 
na  tzw. „pierwszy rzut oka” atrakcyjną podstawę prze-

analiza ta prowadzona jest na przykład na podstawie 
danych dotyczących zakupów dokonanych za pomo-

-
we mogą bowiem wykorzystać bogate zasoby wiedzy 

-
sadnionych interesów administratora danych19 pojawia 
się pogląd, że „administratorzy danych mogą mieć uza-

klientów, tak aby mogli lepiej spersonalizować swoje 
-

-
teres może być odpowiednią podstawą prawną prze-

19 
op. cit., str. 29.

rodzajów działań marketingowych, zarówno on-line jak 
-
-

wość wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane są 
przetwarzane. Pogląd ten, choć nie został przez Grupę 
Roboczą rozwinięty, uchyla furtkę dla podmiotów chcą-

podstawie uzasadnionego interesu. 

-
dzić do podstawy przetwarzania, jaką jest uzasadniony 
interes administratora danych. Będzie ona miała zasto-

-

zasady, nie będzie stanowiła podstawy prawnej prze-
-

mogą stanowić prawnie usprawiedliwiony interes ad-

omawianej podstawy przetwarzania dopuszczalne są 
zatem również inne cele. Mając na uwadze analizy Big 

-
nie usprawiedliwiony cel administratora uznać może-
my przykładowo poddawanie analizie algorytmicznej 

-

poprawę efektywności systemu wykrywania nieauto-
ryzowanych transakcji, płatności skradzionymi kartami 
(tzw. fraudów) itp.

Administrator 
danych musi 
legitymować 
się podstawą 
przetwarzania
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9.8 Obowiązek poinformowania 
podmiotu danych

Administrator danych ma ustawowy obowiązek poin-
formować osoby, których dane dotyczą (np. klientów), 

-
niem danych osobowych. Jest to warunek konieczny dla 

-
-
-

zuli informacyjnej formularza zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.

Zakres informacji uzależniony jest od tego, czy dane 
będą zbierane bezpośrednio od osoby, której one doty-

-
tali społecznościowych). 

Zbieranie danych bezpośrednio od podmiotu da-
nych. 
podmiotu danych, administrator danych jest obowiąza-
ny poinformować tę osobę o:
• -

-
zwisku,

• 
-

nych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
• prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich po-

prawiania,
• -

-
malnym. Oznacza to, że administrator danych może po-

-
-

nia danych).

elektroniczne). -
wych nie od podmiotu tych danych, administrator da-
nych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpo-

średnio po utrwaleniu zebranych danych, o:
• -

-
zwisku,

• 

• źródle danych,
• prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich po-

informacyjnego, zwłaszcza jeśli dane zbierane są za po-

-
twarzania danych, spełnienie omawianego obowiązku 
jest jednak konieczne. Dlatego też klauzula informacyj-

-

-
chodzą. Administratorzy danych mogą poinformować 

internetowych itp.

Inne obowiązki. Administrator danych musi zapew-
nić rzeczywistą możliwość dostępu do danych oraz 

przykład za pośrednictwem platformy internetowej). 
Aspekt ten został wielokrotnie podkreślony przez Gru-
pę Roboczą Art. 29.20

20 Opinia 03/2013 Grupy Roboczej Art. 29… op. cit., str. 47.

Klauzula 
informacyjna 
powinna jak 
najbardziej 
precyzynie określać 
źródła danych
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umożliwienie podmiotom danych łatwego poprawiania 
-
-

wiem zapewnić, że analizy dokonywane są na podsta-

9.9 
danych

należy pamiętać, że taka baza danych może podlegać 

Baza danych osobowych musi zostać zgłoszona do 

uodo, zbiór danych to posiadający strukturę, określony 
-
-

ślone kryteria (przykładowo zbiór danych podzielony 

Jednocześnie nie ma znaczenia, czy przetwarzanie 
-

tralizowane, czy rozproszone (dane są przetwarzane 

(niezawierających danych wrażliwych) zwolnieni są 
m.in. administratorzy danych osobowych, którzy po-

-
pieczeństwa informacji („ABI”) oraz zgłosili fakt ich 

danych wrażliwych), to nie musi zgłaszać tego zbioru 
do GIODO. 

9.10 Eksport danych osobowych 

Eksportem danych osobowych określa się żargonowo 
przekazanie danych osobowych poza Polskę. Oczywi-

koncepcje oparte na Dyrektywie (która powstała jesz-
cze przed erą internetu) nie odpowiadają w pełni obec-

podziały terytorialne.

-
-
-

Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niejednokrotnie bo-

-
średnictwem systemów typu „intranet”. Dokumenty te 

EOG, co rodzi problemy związane ze zgodnością takiego 

danych osobowych. 

-
wiane poniżej zasady przekazywania danych osobo-
wych przez administratora danych:

Eksportem  
danych osobowych 
określa się 
żargonowo 
przekazanie danych 
osobowych 
poza Polskę
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Jak w ramach EOG

Chmura 
międzynarodowa

Chmura
krajowa

Zgoda GIODO

Nieadekwatna ochronaAdekwatna ochrona

Decyzje Komisji 
uznana adekwatność

Prawo administratora

Prawo administratora
– środki techniczne 
przetwarzającego

Przepisy polskie

W ramach EOG Poza EOG

BCRPrivacy Shield USA SCC

Rysunek 5.  Transfer danych.

Kraje zapewniające adekwatną ochronę. Komisja Eu-

Zelandię, Szwajcarię) na około 190 istniejących, które 

eksport danych do tych państw nie musi być obwaro-
wany szczególnymi wymogami. Należy jednak pamię-

-
jący adekwatny poziom ochrony, nie pozbawia regula-

danych zapewniony został adekwatny poziom ochrony. 
To, jaki wpływ wspomniane orzeczenie będzie miało 

adekwatności poziomu ochrony danych) okaże się za-
-

9.10.1 Eksport do innych państw EOG 
(jednolity standard)

podstawie Dyrektywy ten sam poziom ochrony) nie 
-

przetwarzającego, znajdujących się na terenie EOG jest 
traktowane tak jak przekazanie danych do administra-

9.10.2 Eksport poza EOG
Eksport danych do kraju trzeciego poza EOG nie wyma-
ga spełnienia dodatkowych obowiązków, jeśli prawo 
tego kraju zapewnia adekwatną ochronę danych oso-
bowych. 

Jeżeli eksport danych osobowych ma nastąpić do kraju 
trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony da-
nych osobowych, konieczne jest spełnienie dodatko-
wych wymagań.

Raport: Big Data



34

21 Decyzja Komisji Europejskiej nr 2000/520/E

Stany Zjednoczone, 
co do zasady, nie 
należą 
krajów zapewnia-
jących adekwatny
poziom ochrony
danych osobowych

przed opracowaniem niniejszego raportu, trudno jest 
przewidzieć rozwój przyszłej praktyki GIODO i innych 
europejskich regulatorów w tej kwestii.

Transfer do USA. Co istotne, Stany Zjednoczone nie 
należą do grupy krajów zapewniajacych adekwatny 
poziom ochrony danych osobowych. Jednakże należy 
pamietać, że amerykańskie podmioty gospodarcze 
mogą uzykać certy�kat programu Privacy Shield („Tar-
cza Prywatnosci"). Privacy Shield jest następcą progra-
mu Safe Harbor, unieważnionego we wspomianiej 
wyżej decyzji w sprawie Schrems. Przez uczestnictwo 
w programie Privacy Shield, certy�kowane podmioty 
gospodarcze gwarantują odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych, a co za tym idzie przekazanie 
danych do podmiotów certy�kowanych odbywa się na 
takich samych zasadach jak transfer do państwa 
zapewniającego adekwatny poziom ochrony.

Ocena adekwatnosci. Teoretycznie, zgodnie z uodo 
i wytycznymi GIODO eksporter danych powinien doko-
nać samodzielnej oceny, czy państwo, do którego 
zamierza eksportować dane zapewnia adekwatną 
ochronę danych osobowych.

W praktyce, dotychczas ocena adekwatności była 
niezmiernie rzadka i trudna, gdyż wymagałaby 
uwzględnienia wszystkich okoloiczności transferu 
danych, w tym znajomości prawa innego państwa 
i praktyki jego stosowania (w tym samodzielnej oceny 
prawnych obowiązków uzyskania danych przez organy 
ścigania w państwie importera). Eksporter danych 
będzie też ponosił ryzyko niewłaściwej oceny 
adekwatności innego systemu prawnego (w postaci 
odpowiedzialności administracyjnej a nawet karnej). 
Po wyroku w sprawie Schrems Grupa Robocza Art. 26 
„przypomniała” o tej możliwości jako alternatywie dla 
innych instrumentów (SCCs i BCRs - o czym poniżej).

Zgoda GIODO. Gdy dane maja zostac przekazane do 
kraju trzeciego niezapewniajacego odpowiedniego 
poziomu ochrony, administrator danych planujacy 
przekazanie powinien uzyskać zgodę GIODO na przeka-
zanie danych, wydaną w drodze decyzji administracyj-
nej (o ile nie zostaną spełnione inne przesłanki legali-
zujące, lub gdy dane nie są przekazywane na podsta-
wie SCC lub BCR, o czym piszemy poniżej).

Uzyskanie zgody wiąże się jednak z dłuższym okresem 
oczekiwania na legalizację eksportu niż w przypadku 
przekazania danych na podstawie omówionych poniżej
standardowych klauzul umownych. Wydłużony okres 
wynika z postępowania administracyjnego na udziele-
nie zgody trwającego w praktyce od 1 do 4 miesięcy 
(przynajmniej tyle ono trwało na podstawie standardo-
wych klauzul umownych, które wymagały zgody GIODO
– ale bez takich klauzul, ten okres może się wydłużyć).

Dlatego w praktyce przyjmuje się, że wyłącznie  
eksport danych do państw trzecich uznanych przez 
Komisję Europejską za zapewniające adekwatny 
poziom ochrony, bądź do podmiotów certy�kowanych 
w ramach programu Privacy Shield, nie wymaga 
spełnienia dodatkowych obowiazków.
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SCCs BCRs. Komisja Europejska opracowała dwa me-
chanizmy zapewnienia adekwatnej ochrony danych 
osobowych tj.:
• standardowe klauzule umowne (SCCs – Standard 

Contractual Clauses, tj. zestaw odpowiednich wzor-
cowych postanowień umownych), które stanowią 
umowę pomiędzy administratorem danych osobo-
wych przekazującym dane osobowe (eksporterem), 

-
porterem). Administrator danych osobowych nie 
musi już uzyskiwać zgody GIODO na przekazanie da-
nych osobowych do państwa trzeciego na podstawie 
zawartej umowy SCCs.

• wiążące reguły korporacyjne (BCRs – Binding Cor-
porate Rules) – istnieje możliwość przyjęcia zasad 
ochrony danych, obowiązujących spółki danej kor-

-
pewnienie przestrzegania zasad zabezpieczenia 

Jest to osiągane poprzez ich akceptację przez wszyst-

-
-

sce jest to GIODO), korporacja jest traktowana jako 

dane osobowe są chronione na poziomie wymaga-

Inne podstawy eksportu danych. Eksport danych do 
państwa niezapewniającego adekwatnego poziomu 
ochrony może być także dokonany bez zgody GIODO na 

•   za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą (for-
ma pisemna nie jest spełniona, jeśli zgoda jest wyra-
żona przez internet, 

•   gdy jest to niezbędne do wykonania umowy po-

jest podejmowane na jej życzenie, 
•   gdy dane są ogólnie dostępne. 

9.11 Sankcje 

Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

-

mach Big Data, naruszającemu mogą grozić wielorakie 

• administracyjne, 
• karne, 
• cywilne, 
• reputacyjne. 

Sankcje administracyjne. GIODO na podstawie decy-
zji administracyjnej może zażądać przywrócenia stanu 

-
kowych środków zabezpieczenia zgromadzonych da-
nych osobowych lub wstrzymanie przekazywania da-

naruszający nie wykonuje decyzji, GIODO może nałożyć 

decyzji – jednorazowo do 50 tys. zł, zaś łącznie do 200 
tys. zł.

-
nansowego („KNF”), że działalność banku jest prowa-

-

albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy 
rachunków bankowych lub uczestników obrotu instru-

-

danych osobowych klienta), KNF – po uprzednim upo-
mnieniu na piśmie – może zastosować dotkliwe sankcje 

22 nałożenie na bank kary pieniężnej 

-

Sankcje karne – naruszenie uodo. Konsekwencją sze-
regu naruszeń uodo jest także odpowiedzialność karna. 
Przykładowo niedopełnienie obowiązku poinformowa-

22 tj.: 
•  

• 

•   
 

•    

wystąpienie do właściwego organu banku z wnioskiem 
o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka 
zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwier-
dzone nieprawidłowości;
zawieszenie w czynnościach członków zarządu, podjęcia 
uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę 
nadzorczą;
ograniczenie zakresu działalności banku lub jego jednostek 
organizacyjnych;
w skrajnych przypadkach uchylenie zezwolenia na utworze-
nie banku i podjęcie decyzji o jego likwidacji.
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przekazania tej osobie informacji umożliwiających ko-
-

rami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

Sankcje karne – ujawnienie tajemnic prawnie chro-
nionych. Odpowiedzialność karna grozi również za 
ujawnienie (chociażby nieumyślne) podczas zbierania 

-
nicą prawnie chronioną. Tytułem przykładu, osoba zo-
bowiązana do zachowania tajemnicy bankowej, która 
ujawniła lub wykorzystała informacje stanowiące ta-

-

osoba zobowiązana do zachowania poufności może od-
powiadać za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, 

-

lub wykorzystała we własnej działalności gospodarczej 
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, je-
żeli wyrządziło to poważną szkodę przedsiębiorcy. Za 
naruszenie grozi: kary grzywny, ograniczenia wolności 
albo pozbawienie wolności do lat 2.

Sankcje cywilne.
także ochroną cywilnoprawną. Nieposzanowanie zasad 
ochrony danych osobowych może skutkować narusze-
niem dóbr osobistych danej osoby. Osoba taka może 

zapłaty kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę, lub odszkodowania za wyrządzoną 
szkodę.

Sankcje Reputacyjne. -
-

nizacji. Ryzyko reputacyjne może powstać już na etapie 

klientów. 

9.12 Rozporządzenie UE

14   kwietnia   2016  r.   Parlament   Europejski   uchwalił 
Rozporządzenie    Ogólne,    które    będzie    regulowało
kwestie    ochrony    danych   osobowych     Państwach 
Członkowskich, zastępując tym samym obowiązującą 
obecnie Dyrektywę. Jako instrument prawa unijnego, 

dyrektywy, 
nie wymaga implementacji do krajowego porządku 

-
ny pakiet reform ma na celu ujednolicenie przepisów 

Rozporządzenie  weszło  w życie  25 maja 2016 r., jed-
nakże będzie miało zastosowanie dopiero po upływie 
dwóch lat od tej daty, tj. od 25 maja 2018 r. Przedsta-
wiona poniżej analiza oparta została na tekście Roz-
porządzenia przyjętym przez Parlament Europejski 

-
dowym Unii Europejskiej.

do obowiązującej Dyrektywy, ale jego postanowienia 
będą miały istotne znaczenie dla podmiotów obowiąza-
nych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych 
osobowych. Zasadniczo nie ulegnie zmianie obowiązu-

-
cego oraz przetwarzania danych. Nie jest również pla-
nowana rewolucyjna zmiana podstaw przetwarzania 
danych osobowych.

Nadmierne 

klientów może 
wiązać się 

reputacyjnym

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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Data protection impact assessment (DPIA). Roz- 
porządzenie wskazuje „systematyczną, komplekso-
wą ocenę osobowych czynników osób fizycznych, 
która opiera się zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołu-
jących skutki prawne wobec podmiotów danych lub 
poważnie wpływających na podmioty danych”, jako 
jeden ze szczególnych przypadków, w których 
powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka pod 
kątem zagrożenia bezpieczeństwa danych („Ocena 
skutków dla ochrony danych"). Rozporządzenie, 
będzie zatem nakładało szczególny obowiązek 
oceny ryzyka na podmioty profilujące osoby fizyczne
za pomocą analizy Big Data. Przeprowadzając ocenę 
ryzyka, konieczne będzie dokonanie uprzedniej 
oceny elementów takich jak: opis przetwarzania 
danych, ocena zagrożenia praw i wolności podmio-
tów danych, środki przewidziane w celu sprostania 
ryzykom, w tym gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zagwarantować ochronę 
danych osobowych oraz wykazać zgodność z Rozpo-
rządzeniem, jednocześnie uwzględniając prawa 
i słuszne interesy podmiotów danych i innych zainte-
resowanych osób.

Data protection by design. Administrator danych 
powinien uwzględnić ochronę danych już w fazie 
projektowania (ang. data protection by design) oraz 
chronić dane jako opcję domyślną (ang. data protec-
tion by default). Mając na uwadze najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty wdrożenia, admi-
nistrator, zarówno w momencie ustalania środków 
niezbędnych do przetwarzania, jak również 
w momencie samego przetwarzania, wdraża odpo-
wiednie środki i procedury techniczne i organizacyj-
ne tak, by przetwarzanie odpowiadało wymogom 
Rozporządzenia oraz gwarantowało ochronę praw 
podmiotu danych.
Przygotowując instytucję finansową do wdrożenia 
profilowania klientów należałoby zawczasu pomy-
śleć o prywatności podmiotów danych i zaprojekto-
wać analizę informacji o tych klientach w taki 
sposób, aby prywatność podmiotów danych nie była 
naruszana.

Przenoszalność danych. Jeżeli przetwarzanie od- 
bywa się w sposób zautomatyzowany (oraz na pod- 
stawie zgody lub umowy), podmiot danych ma 
prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
i maszynowo czytelnym formacie. Podmiot danych 
ma również prawo przekazać te dane innemu admi-
nistratorowi. W jednym ze swoich artykułów, Maciej 
Gawroński wskazuje, że banki powinny zwrócić 
szczególną uwagę na to zobowiązanie, gdyż łatwo 
w praktyce wyobrazić sobie jego zastosowanie 
w relacji klient (usługobiorca i podmiot danych)
– bank (administrator i dostawca usług np.: banko-
wości internetowej).
Obowiązek zapewnienia przenoszalności danych 
w Big Data przez instytucje finansowe może być 
w praktyce problematyczne ze względu na duże 
rozproszenie takich danych. W związku z powyż-
szym, instytucja finansowa powinna wprowadzić 
odpowiednie procedury w celu realizacji obowiązku 
przenoszalności danych.

Zawiadomienie o naruszeniach danych osobo-
wych. Zgodnie z Rozporządzeniem w przypadku
naruszenia danych osobowych administrator
będzie zobowiązany powiadomić nadzorujący go
organ ochrony danych bez nieuzasadnionej zwłoki.
Ponadto, jeśli naruszenie może nieść duże zagroże-
nie dla praw i wolności osób fizycznych, takie jak:
dyskryminacja, oszustwo dotyczące tożsamości,
strata finansowa, naruszenie dobrego imienia, nie- 
dozwolone cofnięcie pseudonimizacji, naruszenie
poufności danych chronionych tajemnicą służbową
lub inna znaczna szkoda gospodarcza lub społeczna,
administrator będzie miał obowiązek zawiadomić 
podmiot danych, bez zbędnej zwłoki, o naruszeniu 
ochrony danych osobowych.
Z obowiązku zawiadomienia o naruszeniu będą
zwolnienie administratorzy (np. instytucje finanso-
we), którzy wprowadzili odpowiednie środki

W kontekście analizy Big Data, godnymi uwagi zagad-
nieniami, przewidzianymi w Rozporządzeniu, są:

Gawroński M., Aspekty prawne cloud computingu w odniesie-
niu do sektora bankowego (regulacje EU), w: „Wyzwania 
Informatyki Bankowej”, red. A. Kawiński, A. Sieradz, Gdańsk 
2014, dostępny pod adresem: http://it.projektekf.pl/sites/
default/files/prezentacje/Wyzwania%20informatyki%20
bankowej.pdf (ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 r.). 
Projekt przenoszalności danych będzie opublikowany przez 
Komisję Europejską.

Raport: Big Data
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zabezpieczające dane. W związku z tym instytucje 
�nansowe będą musiały kłaść szczególną uwagę na
procedury i zasady bezpieczeństwa danych osobo-
wych. W przeciwnym razie, np. wycieki danych z Big
Data będę musiały być zgłaszane do GIODO, a odpo-
wiednie powiadomienia wysyłane do osób, których 
dane były objęte wyciekiem w przypadku „poważ-
niejszych” wycieków danych.

Prawo do bycia zapomnianym. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem, administrator danych będzie miał 
obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobo-
we w określonych przypadkach, w szczególności 
jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, 
w których zostały zebrane lub przetworzone, lub 
gdy podmiot danych cofnął zgodę na ich przetwa-
rzanie i brak jest innej podstawy przetwarzania, lub 
gdy podmiot  danych wnosi sprzeciw wobec prze-
twarzania jego danych. Usunięcie danych z „Big 
Data” może być problematyczne ze względu na 
znaczne rozproszenie tych danych oraz brak struk-
tury danych wejściowych.

Sankcje. Rozporządzenie przewiduje możliwość 
nałożenia znacznie surowszych kar, niż obecnie 
obowiązujące przepisy o ochronie danych osobo-
wych. W przypadku naruszenia, organ nadzorczy 
uprawniony będzie do nałożenia kary w postaci 
grzywny do wysokości 20 mln EUR lub 4% świato-
wego przychodu przędsiębiorstwa w zależności od 
tego, która sankcja będzie bardziej dotkliwa. Zgod-
nie z Rozporządzeniem, ustalając kwotę grzywny, 
organ administracyjny bierze pod uwagę m. in. 
charakter, wagę i czas trwania naruszenia, umyślno-
ść/lekkomyślność naruszenia, działania podjęte 
przez administratora w celu zminimalizowania 
szkody poniesionej przez podmioty danych oraz 
wszelkie wcześniejsze naruszenia przez administra-
tora lub podmiot przetwarzający.

Prawo do prywatności jako dobro osobiste człowieka 
podlega również ochronie prawa cywilnego. Osoba, 
której prawo do prywatności zostało naruszone (np. 
klient instytucji �nansowej), może żądać zaniechania 
działania, które stanowi naruszenie – o ile oczywiście 
takie działanie jest bezprawne. Prawo do prywatności 
nie jest jednak prawem bezwzględnym. W pewnych 
okolicznościach działanie, które potencjalnie zagraża 
prywatności nie będzie uznane za bezprawne, np.: gdy 
osoba została w sposób kompleksowy i zupełny 
poinformowana o celu pro�lowania, a następnie wyra-
ziła na takie działanie świadomą zgodę.

Prawo do prywatności w oczywisty sposób może więc 
zostać zagrożone w związku z procesami agregacji 
danych i pro�lowania.

Konsekwencją analizy ogromnych ilości danych może 
być bowiem wyłonienie sensytywnych informacji, 
które po skompilowaniu ujawniają takie zachowania 
i preferencje osoby, których w normalnych okoliczno-
ściach osoba ta by nie ujawniła. Nawet jeśli dana osoba 
upublicznia pojedyncze informacje w różnych miejs- 
cach, informacje te w rozproszeniu zazwyczaj nie 
pozwalają na ujawnienie konkretnych wzorców zacho-
wań czy szczegółowych danych co do preferencji tej 
osoby.

Poprzez wyłanianie takich wzorców zachowań, analiza 
Big Data może zatem doprowadzić do istotnego wkro-
czenia w sferę prywatności osoby �zycznej. W drodze 
kompilacji pojedynczych danych (informacji dotyczą-
cych wydatków, zakupów, wieku, odwiedzanych 
miejsc, „polubień” na portalach społecznościowych itp.) 
można na przykład przewidzieć, że dana osoba planuje 
dziecko, rozwód, zaręczyny czy cierpi na przewlekłą 
chorobę – czyli uzyskać informacje powszechnie uzna-
wane za prywatne, ale też nielegalne schematy zacho-
wań samych użytkowników.

Innym zagrożeniem związanym z agregacją danych jest 
wykorzystywanie ich do dyskryminacji osób, które

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich



39

11 Ochrona konsumentów

• 

Raport: Big Data

przykładowo – mieszkają na danym obszarze, które 
kupują produkty w określonych miejscach, lub które 
należą do mniejszości religijnych czy etnicznych.

W sprawie Google Spain (wyrok TSUE z 13 maja 2014 r.,
C 131/12), TSUE stwierdził, że działalność wyszukiwar-
ki internetowej może znacząco oddziaływać na prawa 
podstawowe do poszanowania prywatności i ochrony 
danych osobowych. Dodatkowo, operator wyszuki-
warki, jako osoba określająca cele i sposoby prowadze-
nia tej działalności, winien w ramach spoczywającej na 
nim odpowiedzialności zapewnić, by działalność ta 
spełniała określone wymogi. W szczególności, aby 
gwarancje przewidziane w Dyrektywie były w pełni 
skuteczne i aby można było zapewnić ochronę prawa 
do prywatności.

Sankcje. W razie stwierdzenia naruszenia, poszkodo-
wana osoba może żądać zakazania dalszego narusze-
nia, usunięcia jego skutków (w szczególności złożenia 
oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej 
formie) oraz żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub 
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel
społeczny. Jeżeli w wyniku naruszenia prawa do 
prywatności pokrzywdzony poniósł szkodę, możliwe 
jest również dochodzenie odszkodowania.

Przetwarzanie danych za pomocą analizy Big Data 
może również rodzić problemy z perspektywy prawa 
ochrony konsumentów. Dla przykładu, działanie 
polegające na pro�lowaniu klientów może zostać 
uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów.

W kontekście prowadzenia analizy Big Data, przez 
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
rozumiane będą bezprawne działania przedsiębiorcy, 
godzące w zbiorowe interesy konsumentów, którymi 
mogą być w szczególności:

  naruszanie obowiązku udzielania konsumentom
   rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, a także
• 

działania stanowiące nieuczciwe praktyki rynkowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. 
zm.) („ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak-
tykom rynkowym”).

Rzetelne, prawdziwe i pełne informacje. Zgodnie 
z rozważaniami w punkcie 9.8 powyżej, przetwarzając 
dane osobowe w drodze analizy Big Data, administra-
tor danych osobowych ma obowiązek udzielić osobie, 
będącej podmiotem danych, informacji dotyczących 
m.in. administratora danych, kategorii przetwarzanych
danych oraz celu ich przetwarzania, a także źródeł 
danych, jeśli nie zostały one pozyskane bezpośrednio 
od podmiotu danych. Ponadto, administrator danych 
musi mieć podstawę prawną przetwarzania danych 
(zgoda, uzasadniony interes) i ma obowiązek poinfor-
mować podmioty danych o ich prawie dostępu i żąda-
nia zaprzestania przetwarzania danych. Niewypełnie-
nie powyższych obowiązków (co bywa niekiedy utrud-
nione w kontekście analizy Big Data) stanowić może 
nie tylko naruszenie przepisów o ochronie danych 
osobowych, ale także przepisów konsumenckich. 
Niespełnienie obowiązków nałożonych przepisami 
prawa może bowiem w tym wypadku stanowić 
bezprawne zaniechanie, godzące w zbiorowe interesy 
konsumentów poprzez nieudzielenie rzetelnej, praw-
dziwej i pełnej informacji.
Przykład: Jeżeli bank nie poinformuje podmiotu 
danych w sposób wystarczająco jasny o kategoriach 
danych, które instytucja �nansowa zamierza przetwa-
rzać (np. danych o zainteresowaniach klienta, danych 
dotyczących zdrowia, płci czy pozyskanych z mediów 
społecznościowych) oraz nie poinformuje o celu prze-
twarzania danych, jakim jest pro�lowanie czy o źród- 
łach, z których dane są pozyskiwane (np. portale 
społecznościowe), istnieje ryzyko, że taka praktyka 
zostanie uznana za naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów, zwłaszcza jeśli jest ona skierowana do 
znacznego grona odbiorców.

Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przetwarzanie danych 
za pomocą analizy Big Data może również stanowić 
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
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cyzji administracyjnej określić środki usunięcia skutków 
-

Prezes UOKIK może również nałożyć na przedsiębiorcę 
-

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych gro-
żą natomiast sankcje cywilne. Konsument, którego 
interes został zagrożony, może żądać zaniechania 
nieuczciwej praktyki rynkowej, usunięcia jej skutków, 

-

umowy. Konsument może też żądać zasądzenia odpo-
wiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

12 Pliki cookies 

Przepisy regulujące przechowywanie informacji lub 
uzyskiwanie dostępu do informacji (tzw. cookies) za-

dostawców usług telekomunikacyjnych (np. dostaw-
ców usług internetowych czy telefonicznych). Zgod-
nie jednak ze stanowiskami Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej („UKE”) oraz GIODO, regulacje te obejmują 
wszystkich dostawców usług oferowanych drogą elek-

-

-
mowały zatem również podmioty takie jak bank, świad-
czące usługi bankowości internetowej.

plików cookies już przechowywanych na urządzeniu 
(np.: na komputerze) użytkownika końcowego (klienta) 
jest uzależniona od spełnienia następujących warun-
ków: 
• użytkownik końcowy musi zostać uprzednio poin-

-

-

zawierania umowy. Praktyką taką są działania wprowa-

• rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,
• -

wówczas, gdy istotne informacje zostają pominięte tak, 
aby powodować (lub móc powodować), że konsument 

-
nym wypadku by nie zawarł.

-
larzach zgody na przetwarzanie danych osobowych in-

przedstawiają konsumentowi wszystkie istotne aspek-
-

nym wypadku, jeżeli istnieje ryzyko, że podanie pew-
nych istotnych informacji zniechęciłoby konsumenta 
do zawarcia umowy (przykładowo umowy rachunku 
bankowego), wówczas niepodanie konsumentowi tego 
typu informacji (przykładowo informacji, że jego dane 

-
-

lowania), może stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe. 

Sankcje. Stosowanie praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów zagrożone jest nałożeniem 
sankcji administracyjnych. Prezes Urzędu Ochrony Kon-

-

Przetwarzanie 
danych Big Data 
może stanowić 
nieuczciwą 
praktykę rynkową
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-
chowywaniem plików cookies na urządzeniu końcowym 

czy użytkownik uzyskał zgodę na udostępnienie plików 
cookies podmiotom trzecim (zbierającym dane użyt-

-
ków, Prezes UKE może nałożyć na przedsiębiorcę karę 

-
bowe, GIODO może również nałożyć na naruszający 
podmiot sankcje administracyjne (por. punkt 8.10), je-
żeli po uprzednim wezwaniu do zaprzestania narusza-

 

13 
autorskie

13.1 Wprowadzenie

William Frawley wskazuje, że eksploracja danych ozna-
-

informacji.25 Dane można eksplorować przy pomocy 
różnych technik (ang. text and data mining, content mi-
ning, non-display use, non-transformative use).

-
jących etapów:
• zebranie materiałów źródłowych poprzez umiesz-

• uzyskanie dostępu do danych przez właściwy algo-
rytm, oprogramowanie,

• zastosowanie narzędzi eksploracji danych,
• analiza zagregowanych danych,
• 

25 Za: Guadamuz A., Cabell A., Data mining in UK higher education 
institutions: law and policy
Property, nr 4(1), 2014, str. 5.

-
ślenia przez niego warunków przechowywania lub 
uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą 
ustawień oprogramowania,

• użytkownik końcowy po otrzymaniu powyższych in-
formacji może wyrazić swoją zgodę na powyższe,

• przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do pli-

-
nenta. 

Obowiązek spełnienia powyższych warunków jest wy-

cookies są niezbędne dla dostarczenia użytkownikowi 
usługi społeczeństwa informacyjnego. 

również wyrażona np. za pomocą odpowiednich usta-
wień przeglądarki lub konkretnej aplikacji. 

Wymagane informacje dotyczące plików cookies mogą 
-

cą okienka pop-up, baneru lub  tzw. splash screen po-

podstronę internetową. Informacja ta powinna zawie-
rać link kierujący użytkownika do regulaminu (polityki) 

-

dla użytkownika. 

Podobnie jak przetwarzanie danych osobowych, pozy-

jest obwarowane obowiązkiem uzyskania zgody na 
zbieranie plików cookies (choć wymogi dotyczące spo-
sobu wyrażenia zgody są znacznie mniej restrykcyjne). 
Na świadczących usługi nałożony został również wy-

do użytkowników końcowych (klientów). 

Pliki cookies mogą „obserwować” zachowania użyt-
-
-

zebranych przez „właściciela” strony internetowej 
podmiotom trzecim (zbierającym dane użytkowników 

Raport: Big Data



42

Eksploracja danych obejmuje etap zbierania (agrego-
wania) rozproszonych danych, które następnie mogą 
podlegać stosownej analizie. Proces ten nie obejmuje 

-
cji, choć może zostać przystosowany do takiego celu 
(np. poprzez zastosowanie słów kluczowych).

wyłącznych przysługujących właścicielom praw autor-

13.2 Różne aspekty eksploracji utworów

Podstawową postacią eksploatacji utworu jest jego 

fakt czy reprodukcja ta ma charakter trwały czy tymcza-
-

lokrotnionym utworem.

-
putera (lub innego urządzenia) stanowi reprodukcję 

-
-

-
jektów Big Data wymagają uzyskania dostępu do da-
nych oraz możliwości ich indeksowania, utworzenia 
stałej lub tymczasowej kopii analizowanych informacji, 

-

13.3 
zastosowania

Podobnie jak przepisy Dyrektywy 2001/29/WE,26 pol-

nie zawiera przepisów odnoszących się do stosowania 
technik eksploracji danych czy też wyjątków obejmu-
jących stosowanie tych technik bez zgody twórców lub 
ich następców prawnych. 

Bez zezwolenia właściciela praw autorskich dopusz-
-

cyjnej:
• przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie 

część procesu technologicznego oraz mające na celu 
wyłącznie umożliwienie: 
- 

pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub 
- 

• przytaczanie fragmentów rozpowszechnionych 

Brak jest wyraźnego wyjątku umożliwiającego stoso-
-

nych względem utworów bez zgody właściciela praw 
autorskich.

właściciela praw autorskich na eksploracje danych (tj. 

wydaje się ustalenie właścicieli praw autorskich do po-

stronach internetowych. 

Potrzeba uregulowania stosowania technik eksplora-

26 

Problematyczne 
wydaje się 
ustalenie właścicieli 
praw autorskich 

utworów

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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-

prawa autorskiego Komisja Europejska rozważa wpro-
wadzenie przepisów ułatwiających stosowanie technik 
eksploracji danych, co zapewniłoby większą pewność 

Data.

Trwają również prace dotyczące możliwości oparcia 
stosowania technik eksploracji danych na umowach li-
cencyjnych (por. pkt 13.4.1).27

13.3.1 

27 lipca 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 128 poz. 1402 

-
-

nych bazom danych spełniającym cechy utworu. 

Oznacza to, że istnieją dwa równoległe systemy ochro-
ny baz danych:
• zawsze baza danych podlega ochronie na podstawie 

• 
utworu, to podlega ona ochronie na podstawie po-

-
krewnych.

-
niony (którym jest producent) może dochodzić przy-
sługujących mu roszczeń na podstawie obu reżimów 

27 Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
-

tu Regionów – S
-

pertów przy KE pt. Standardisation in the area of innovation 

Data Mining. Report from the Expert Group, European Commis-
sion, Brussels 2014, dostępny pod adresem: http://ec.europa.
eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_
expert_group-042014.pdf, (ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 
r.) oraz raport opracowany na zlecenie KE przez Jean-Paula 

-
Study on the legal framework of text and data mining, 

March 2014, dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/in-
ternal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf 
(ostatni dostęp: 17 grudnia 2015 r.).

prawnych, jednak nie jest uprawniony do kumulacji 

-

-
wych zawierających bazy danych bez zgody ich właści-

(np. skopiowanie całej bazy danych). 

13.4 Podstawa prawna analizy danych 
(utworów) objętych prawem 
autorskim

Wobec braku ustawowego wyjątku umożliwiające-
go stosowanie technik eksploracji danych względem 

ochrony baz danych, konieczne jest poszukiwanie in-
nych podstaw dla prowadzenia takiej działalności przez 
przedsiębiorców.

13.4.1 Umowa licencyjna
-

baz danych.

autorskich do utworu albo licencjobiorcą tych praw. 

nie jest zazwyczaj wystarczające uzyskanie licencji od 
podmiotu będącego właścicielem portalu społeczno-

nie uzyskał odpowiedniego uprawnienia na udzielenie 
-

• precyzyjne wskazanie utworu lub utworów będą-
cych przedmiotem licencji,

• pola eksploatacji (tzw. sposoby wykorzystania), 
na których licencjobiorca może posługiwać się tym 
utworem,

• prawo do wykonywania praw zależnych do licencjo-

taka jest intencja stron, 

Raport: Big Data
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wykorzystywania swoich utworów.

autorskich praw majątkowych może żądać 
zaniechania tego naruszania, usunięcia skutków takie-

-
-

cyjne dla przetwarzającego takie utwory.

przysługują również liczne roszczenia majątkowe, 

autorskich praw osobistych może żądać zaniechania 
naruszania lub usunięcia skutków takiego naruszenia.

14 Ponowne wykorzystywanie 
informacji publicznej

14.1 Informacje ogólne

• wskazanie czy licencjobiorca ma prawo do udzielania 
dalszych sublicencji,

• 

Przykładem umowy licencyjnej upoważniającej licen-
cjobiorców do eksploracji danych była oferta Elsevier 
Reed na podstawie której jednostki badawcze mogły 

-
kuły te mogły być następnie wykorzystywane do pro-

Oferta ta była ograniczona do działalności niekomercyj-
nej.

13.4.2 Umowa typu non-assertion covenant
Interesującym rozwiązaniem dla podmiotów przetwa-
rzających duże zasoby danych (np. portali społeczno-
ściowych) mogłoby być zawarcie na podstawie art. 3531 
Kodeksu cywilnego umowy typu non-assertion cove-

takie mogą być również elementami ogólnych warun-

zobowią-
zuje się do niedochodzenia ściśle określonych rosz-

autorskich -
puszczalnych form wykorzystania utworu ma podsta-
wowe znaczenie dla zabezpieczenia interesów licen-
cjobiorcy.

Najbardziej znanym zastosowaniem tego rozwiązania 
jest odstąpienie Sun Microsystems, Inc. od ochrony au-
torskiej otwartego standardu plików dla pakietów biu-
rowych (np. ODT, ODP).

13.5 Charakter możliwych naruszeń

Prawo autorskie obejmuje zarówno autorskie prawa 

prawo autorskie daje właścicielowi tych praw (twórcy 
lub usługodawcy internetowemu, który publikuje swój 
kontent na stronie internetowej) wyłączność korzysta-

Znaczenie danych 
wielostrukturalnych 
jest ogromne

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich

Komisja Europejska wskazuje, że informacja publiczna 
jest ważnym materiałem dla rozwoju produktów i usług 
związanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas 
niewykorzystanym potencjale. Podmioty publiczne 
wytwarzają bowiem ogromną ilość informacji i treści 
poczynając od danych statystycznych, gospodarczych 
lub środowiskowych, poprzez materiały archiwalne, po
zdigitalizowane księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki. 
Wraz z rozwojem technik eksploracji danych znacznie 
wzrosła wartość tych informacji dla innowacyjnych



45

produktów lub usług, które wykorzystują takie zasoby    .28

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej oznacza 
wykorzystywanie informacji publicznej lub jej części, 

-
cyjnych, innych niż jej pierwotny, publiczny cel wytwo-
rzenia. 

Innymi słowy, ponowne wykorzystanie informacji pu-
blicznej polega na uzyskaniu gospodarczej wartości 

-

mobilnej.

-

informacji mogą być bardzo atrakcyjne. Informacje te 
-

jektach Big Data jako dodatkowe źródło informacji, 

-
-

nych klienta).

Przykładami polskich projektów opierających się na po-
nownym wykorzystaniu informacji publicznej są strony 
internetowe - jakdojade.pl (wyszukiwarka połączeń 

-
nów).

Ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania 
informacji publicznej. -
cji publicznej zawiera szereg następujących ograniczeń 

28 -
-

cą ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 
-

-
go wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. 

do informacji publicznej, która wprowadziła do polskiego po-
rządku prawnego instytucję ponownego wykorzystania infor-
macji publicznej (ang. re-use of public sector information).

prawa do ponownego wykorzystania informacji pu-
blicznej:
• -

jawnych oraz
•  ochronie  innych   tajemnic   ustawowo   chronionych

oraz 
• cznej lub tajem-

nicę przedsiębiorcy. 

Wyrażając zgodę na ponowne wykorzystanie informacji 
publicznej podmiot udostępniający tę informację okre-

-
niających cechy utworu lub stanowiących bazę danych, 

obowiązek dalszego udostępniania innym użytkowni-

Informacje 
publiczne 

źródło informacji 

Big Data

Raport: Big Data
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15 

Fakt:
Jestem przedsiębiorcą 

-
ści przeprowadzam analizę 
cudzych tekstów na stronie 
internetowej. Wyniki analizy 
zapisuje na moim komputerze. 
Moje zachowanie nie narusza 
praw autorskich.

MIT
Nawet chwilowe zapisanie 

RAM komputera stanowi naru-
szenie praw autorskich twór-
ców.

Fakt:
Jestem przedsiębiorcą, który po-

-
hentach. Pewnego dnia postanawiam 
rozpocząć zupełnie nową działalność. 
Żeby uniknąć mozolnego poszukiwa-
nia klientów postanawiam wykorzy-
stać te zebrane informacje do prowa-
dzenia akcji marketingowych.

MIT
Zbieranie informacji dla 
jednego celu, nie pozwala 
na ich swobodne przetwa-
rzanie dla innego celu przez in-
nego przedsiębiorcę. Taki rezul-
tat jest możliwy, ale wymagałby 
odpowiednio skonstruowanej 
zgody.

MIT
Obowiązek informacyjny 
musi zostać spełniony.

Fakt:
Zbieram dane osobowe 

działalności gospodarczej. 
Nie muszę informować osób, 

fakcie.

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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16 Przykłady zastosowania 

16.1 Wykorzystanie Big Data na 
przykładzie analizy predykcji 
odejść klientów 

Wstęp

wznowienie umowy było procesem względnie pro-
stym. Wynikało to faktu ograniczonych danych, którymi 

Data przewidywanie odejść klientów staje się więk-
szym wyzwaniem. Analizy Big Data pozwalają lepiej 

-

Problem

churn spójrzmy na ty-
powego dużego operatora mobilnych usług telekomuni-
kacyjnych. Posiada on bazę klientów abonamentowych 
przekraczającą 5 mln., która generuje codziennie ogrom-
ną ilość danych transmisyjnych. Dane te powinny być 

Analiza tych danych umożliwi operatorowi lepsze prze-
-

jęcie działań zmierzających do redukcji odejść klientów. 

-
żej wspomnianych 5 mln klientów generuje  tzw. ARPU 
(ang. average revenue per user) około 50 złotych. Śred-

klientów oscyluje na poziomie 10% rocznie (uwaga: 

uzyskania bardziej konserwatywnych wyników). Zatem 
kwota, która jest zagrożona odejściem klientów, wynosi 

-
ta (24 miesiące×50 złotych×10%×5 mln). Należy dodać, 
że powyższa kwota nie zawiera kosztów akwizycji. 

Opis rozwiązania 
-

na wykonuje regularnie analizy statyczne związane 
-

stują zazwyczaj korporacyjne hurtownie danych lub też 
rzadziej mniejsze operacyjne bazy danych. Hurtownie 

transakcyjne, takie jak np. wykonane połączenia, czy 
też dane (miary) pochodne, jak np. średnia liczba wyko-

-
ustrukturyzowane jest trudniej mierzyć oraz przecho-

strukturalnymi. Oznacza to, że dane wielostrukturalne 

relacyjnej bazie danych. Natomiast znaczenie danych 
wielostrukturalnych jest ogromne, ponieważ dane te 

niczone jedynie do danych opisujących transakcje. Dane 
nieustrukturyzowane to dane zewnętrzne pochodzące 

internetowych, sieci społecznościowych, ale także ze 

usług mobilnych chcąc monitorować kontakty klienta 

-
tów sprzedaży, które są dostępne na stronach operato-
rów konkurenta. Dzisiaj każda drobna interakcja dzięki 

Na poniższym rysunku widać koncentracje wybranych 
-

Dane 
nieustrukturyzowane 
jest trudniej  
mierzyć oraz 
przechowywać

Raport: Big Data
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Rysunek 6. Koncentracja wybranych zdarzeń pochodzących z różnych kanałów kontaktu 
     klienta  z operatorem (źródło: opracowanie własne).

sprzedaży,  rozmowa  z  call centre,  a  także  aktywność  w  sieci  Web,  które  wszystkie  zakończyły  się ostatecznie 
zmianą statusu  subskrypcji  na  „nieaktywny”.  Z  kolei  analiza  aktywności  w  sieci  Web uwidacznia,  że aktywność

mi  w  kwestii  wypowiedzenia  umów.  Na pozór prosta poniższa analiza wymaga transformacji wielu terabajtów da-
nych  pochodzących  z wielu różnych  systemów informatycznych.  Ujednolicenie tych danych  to jedno  z głównych
wyzwań w analizie Big Data.

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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Na poniższym rysunku widać doskonale komplementarność dwóch modeli. Operator, który zdecyduje się na wdroże-

-
żej mierze będzie zależeć od funkcjonowania obu modeli równolegle. 

Churn

Tradycyjna
statystyka

Analiza
wzorca

Niewielka część 
wspólna

Klienci, którzy mogą 

za pomocą analizy 
wzorca

Klienci, którzy mogą być 

poprzez tradycyjną 
analitykę

Całkowita przestrzeń 
dla zdarzeń typu 
churn

Rysunek 7. Komplementarność modelu tradycyjnego i Big Data (źródło: opracowanie własne).

Rezultaty

internetowe (e-commerce). Obecnie podobny trend 
-

-
-

ności operacyjnej. Podsumujmy korzyści wynikające 

Po pierwsze, dzięki wykorzystaniu analizy sekwencji 
zdarzeń, szukaniu wzorców opartych na wszystkich 

-
nych (np. Web logs), można stworzyć szereg nowych 
markerów behawioralnych. Pozwalają one zbudować 
bardziej precyzyjne modele churn zdolne przewidy-

-

można pozyskać własnymi zautomatyzowanymi tech-

rodzaju modele biznesowe. 

Po drugie, analityka Big Data stopniowo zmienia 
obecny sposób wykorzystania danych dotyczących 
zachowań klientów. Wiedza uzyskana poprzez anali-
zę danych wielostrukturalnych pozwala na znacznie 

-
tyki biznesowe. Operator posiadający zdolność analizy 
Big Data może szybciej uzyskać dostęp do wiedzy, któ-

-
prowadzić do zerwania kontraktu. Dzięki tej informacji 
operator może podjąć działania, które mogą ten proces 
powstrzymać. 

Po trzecie, analityka Big Data nie eliminuje tradycyj-
-

wcześniej dokonanych inwestycji. Nie można zastąpić 

-
ne zastosowanie pozwoli na osiągnięcie najlepszego 

Raport: Big Data
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wyniku końcowego. 

Autor: Grzegorz Chmielowski

16.2 Zwiększenie efektywności 

bankowości elektronicznej

Problem 
-

kownika, ale ich nie wykorzystuje. Dane są niestruktu-
-

logii. Przyrost danych jest na poziomie 40GB dziennie, 
po 2 latach przechowywane jest 30TB danych.

Postanowiono sprawdzić, czy informacja gdzie użyt-
kownik „klika” pozwala na rozpoznanie czy klient jest 

Opis rozwiązania 
Stwierdzono, że można wykorzystać platformę Big 

-

-
-

czony przepływ danych.

Przekazanie do CC
EksportCRON

Web Logs 
(Clickstream)

Parsowanie, analiza ścieżek, 
statystyki kliknięć per użytkownik   

Predykcja, uzupełnienie danymi z HD

HDP 2.0

HDPS

Rysunek 8. Diagram przepływu danych (źródła: loga Apache Hive, Apache Pig są własnością Apache Software
     Foundation, logo HDP jest własnością Hortonworks).

Rezultaty

-

czące częstości wchodzenia na poszczególne strony, co 

generowanych przez platformę na poziomie około 25%. 

Autor: Radosław Stankiewicz 

16.3 Poprawa oceny sytuacji rynkowej 
dla inwestorów, obniżenie ryzyka 
inwestycyjnego

Wstęp
-

sowego oferującą usługi bankowe, maklerskie, zarzą-

Jest to część grupy ICICI Bank, która raportowała zysk 
-

Problem 
Doradztwo inwestycyjne ICICI dotychczas było oparte 

-

Analizy ograniczały się do trendów długoterminowych. 

-
przydatna. 

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich

Dostarczenie analizy opartej o najnowsze dane jest
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Opis rozwiązania 
ICICI Securities wykorzystuje analitykę strumienia da-
nych do wychwycenia szybko zmieniających się tren-

-

ICICI Securities daje klientom ocenę sytuacji na rynku 

obliczeń oraz oceny ludzkiej. Wszystko to dynamicznie 
-

zwiększa ryzyko inwestycyjne. Żeby poprawić szybkość 
analizy ICICI przebudował analizę danych rynkowych 

ICICI zbudował analitykę opartą na danych strumienio-

wyliczane na bieżąco. Dane do analiz są aktualizowane 

-

Rezultaty
-

sięcy od wdrożenia. Zredukowano ryzyko inwestycyjne 

oraz wykorzystanie nowych źródeł danych. Umożliwio-
-

Autor: Emilia Smółko

16.4 Wykorzystanie 
nieustrukturyzowanych danych 

poziomu ich lojalności   

Wstęp 
 

-

-
szenia sprzedaży oraz lepszego zarządzania relacjami 

-
zania, które pozwoli na szybkie budowanie nowej ofer-
ty produktów oraz kierowanie promocji do jak najlepiej 

Problem 
Stosowane wcześniej mechanizmy analizy zachowań 
klientów bazowały głównie na danych transakcyjnych. 

-
niające się zachowania nowych pokoleń klientów po-
wodowały, że tradycyjne podejście okazywało się coraz 

efektywność działań należało sięgnąć po nowe infor-

aby:
• ukierunkować działania mające na celu zwiększenie 

na transakcjach,
• -

,
określenia zmiany zachowań klientów,

• -
łecznościowych oraz analizować nastroje klientów 

kampanii.

Opis rozwiązania 
-

tu widzenia docelowego rozwiązania: MDM (master 
data management) oraz silnik reguł biznesowych wy-
korzystywany do personalizacji ofert przy użyciu reguł 
biznesowych. Jako rozwinięcie inicjalnego przedsię-
wzięcia, BNL uruchomił pilotażowy projekt mający na 

-

-

klientów. Dzięki dodatkowo zaimplementowanym 
funkcjom analitycznym bazującym na technologii Ha-
doop, uzyskał możliwość analizy sentymentów, zacho-
wań klientów oraz lepsze badanie skuteczności działań 
marketingowych

Raport: Big Data

niewymierną korzyścią w ograniczeniu ryzyka inwe-
stycyjnego. Poszerzenie analiz o krótkoterminowe 
wahania daje nowe mozliwosci inwestorom oraz 
przyciaga nowych klientów dla ICICI.
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Rezultaty
Do najważniejszych efektów, które osiągnięto można 
zaliczyć:
• -

nych ofert za pośrednictwem dowolnego kanału - 

• poprawę poparcia klienta  tzw. wskaźnika NPS (Net 
Promoter Score),

• 
3% dzięki wykorzystaniu analiz behawioralnych 

• poprawę konkurencyjności dzięki możliwości gene-
-

runków rynkowych, działań konkurencji oraz nowych 
wymogów regulacyjnych,

• -
godni do dni,

• 
zwiększające średni wskaźnik produktów przypada-

Autor: Grażyna Dadej

16.5 Analiza dużej ilości danych 

Wstęp
-

dziedzinach, jak badania rynkowe, badania kredytów 
-

kiem kredytowym, usługi baz danych, wspieranie usług 

Problem 
Teikoku Databank posiadał ogromną ilość danych kor-
poracyjnych zebranych od milionów korporacji. Były to 
na ogół dane ustrukturyzowane. Ostatnio jednak coraz 
większego znaczenia nabrały informacje publikowane 

-
dowy rozwiązania klasy Big Data.

-
dycyjnych analiz, które nie dawały odpowiedzi na pyta-

-

jej produkty są wyceniane na rynku. Wiadomym było, że 

się tego typu informacji, należało wdrożyć systemowe 

Opis rozwiązania 
-

nienia usługi bazującej na Big Data rozpoczęły się 

obecnych zbiorów danych (wyniki sprzedażowe, liczba 
-

czych, liczby transakcji, wielkość powierzchni biuro-

-
na dzięki zastosowaniu mechanizmów samouczących 

dokładne informacje pasujące do znaczenia kluczowych 
słów wyszukiwania.

-
temów Hadoop zdecydowano się na zastosowanie 
komercyjnego rozwiązania, które udostępni funkcje 
analizy wielkich zbiorów danych na platformie klasy 
korporacyjnej. Wykorzystana platforma łączy kompo-

-
mi klasy korporacyjnej oraz mechanizmami integracji, 
pozwalając na realizację analiz na bardzo dużą skalę, na 
platformie charakteryzującej się wysoką odpornością 
na błędy.

Rezultaty

użyciu tradycyjnego podejścia, testy pokazały że ta-

gwarancji ich poprawnego zakończenia. Zastosowanie 
dedykowanych technologii skróciło drastycznie ten 
czas. Obecnie przetworzenie miliardów artefaktów 

-
nut, co pozwoliło włączyć analizę danych udostępnia-

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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-
krotnie większych zasobów danych, przyczyniając się 

Autor: Grażyna Dadej 

16.6 Wzrost sprzedaży poprzez analizę 
zachowań klientów

Wstęp 

efektywności kampanii marketingowych oraz wyników 

Hurtowni Danych oraz rozwiązania dla kampanii marke-
tingowych. Wyniki nie tylko nie rosły, ale też pojawiały 
się okresy kiedy spadały. Bank zdecydował się wtedy 
na wprowadzenie nowego rozwiązania, które działało-

dużo obszerniejszej eksploracji posiadanych przez bank 
danych.

Opis rozwiązania 
Rozwiązanie przechwytuje dane klientów niemal 

takich jak główny system bankowy, system do obsłu-

Dzięki integracji danych transakcyjnych otrzymano ob-
-
-

transakcji). Rozwiązanie daje działowi marketingu ban-
ku lepszy wgląd zachowania klientów, ich preferencje, 
dzięki czemu można do nich kierować lepiej dopasowa-
ne oferty.

-

Bezpośrednim rezultatem wdrożenia systemu był trzy-

krotny wzrost efektywności kampanii marketingowych 

klientów, którzy są obciążeni większym ryzykiem odej-

źródła danych nie byłoby to możliwe. 

Rezultaty
Do najważniejszych efektów, które osiągnięto można 
zaliczyć:
• zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych 

do ponad 10%,
• zmniejszenie czasu potrzebnego do generowania 

• 

• zwiększenie lojalności klientów.

Autor: Karolina Marzantowicz 

16.7 Dopasowanie oferty produktów 

społecznościowych

-

nazwany „empatia społeczna sprzedaży”. Wskaźnik ten 
pomaga klientom zobaczyć potencjalne możliwości no-
wych inwestycji. Rozwiązanie oferuje klientom szersze 

-
-

-
-

informacje do klientów za pomocą interaktywnego pro-
cesu online.

Opis rozwiązania 
Użytkownikami rozwiązania są zarówno klienci jak 

-

Raport: Big Data
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same informacje, co ułatwia rozmowy sprzedażowe. 

-
netu powoduje, iż są one spersonalizowane pod kon-

zawartość jego portfela produktów.

system CRM, systemy produktowe, główny system ban-
kowy, hurtownia danych. Bank zyskuje wiele nowych 

widzi,  jak wpływa  na  wzajemne zachowanie klientów, 
którzy otrzymują zalecenia. 

-
-

-
-

wych. Informacje mogą być również wykorzystywane 
do tworzenia nowego modelu biznesowego. Bank może 

Rozwiązanie wprowadza pojęcie „empatii społecznej 
sprzedaży”. Bank nie tylko analizuje na poziomie klien-
ta jak wygląda ten wskaźnik ale też pomaga klientom 

-
nie rekomendacje. Skuteczność rekomendacji opra-

empatii sprzedażowej” jest prawie połowę większa niż 
wcześniej używane rozwiązanie.

Rezultaty
Do najważniejszych rezultatów bank zalicza:
• modelowanie zmieniających się preferencji klientów 

jakość rekomendacji jakie bank przekazuje kliento-
m,skuteczność nowych rekomendacji zakupu/sprze-

-
stywanego wcześniej,

• rozwiązanie pomaga klientom bankowości prywat-
-

wać swoje portfolio,
• -

każdy kontakt staje się szansą sprzedaży przy użyciu 
miękkich, zbudowanych na technikach mediów spo-
łecznościowych, metod.

Autor: Karolina Marzantowicz 

16.8 Wykorzystanie rozwiązań klasy 

Wstęp
The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 

-

-
jących ok. 637 000 osób uprawnionych do czynności 

-
niem jest zapewnienie, aby obrót papierów wartościo-

-
sób, chroniący interesy inwestorów. 

Problem

setki algorytmów, które każdego dnia wykorzystywane 
-

je ok. 6 miliardów papierów wartościowych dziennie, 
-

-
zwań:
• stale rosnąca liczba danych wymagających przetwo-

• struktura rejestru danych, która może podlegać 

Poszerzenie analiz 

wahania daje 
nowe możliwości

Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich
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• 
danych, 

• wymogi długotrwałego przechowywania historii 
transakcji,

• potrzeba posiadania oryginalnych zapisów dotyczą-
cych transakcji na potrzeby dowodowe,

• konieczność zapewnienie szybkiej reakcji na poten-

Opis rozwiązania 

technologii. Obecnie stosowane rozwiązanie tworzo-

-
ło zobrazowane na poniższym diagramie:

amazon
REDSHIFTamazon

Webservices
EMR

Użytkownicy
biznesowi

Analityk 
Audytowy

i Bezpieczeństwa

Analityk 
Biznesowy

Governed Data Delivery

Rysunek 9.  Schemat rozwiązania (źródło: materiały Pentaho).

Zastosowanie powyższych rozwiązań pozwala na od-

-

-
sowo, rozpoznawanie wzorców, ustrukturyzowane ba-
danie danych).

Rezultaty
• 

oczekiwane efekty,
• -

konujących nadużyć,
• -

cych dochodzenia,
• wzrost efektywności pracowników dzięki zastoso-

waniu intuicyjnych, samoobsługowych narzędzi,
• redukcja pracochłonności wykonania złożonych ana-

liz,

Do wykrywania 
nadużyć 

stosuje się setki 
algorytmów

Raport: Big Data

• skrócenie  czasu  realizacji  zapytań  z kilku  godzin do
kilku sekund, 
oszczędność  czasu  w procesie integracji danych, da-
jąca analitykom możliwość przeznaczenia tego czasu
na pogłębioną analizę danych, 
zaawansowane  techniki  analizy  dostępne  dla  szer-
szego grona użytkowników.

• 

Autor: Mariusz Sudoł

• 
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Związek Banków Polskich to samorządowa organi-
zacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach 
gospodarczych   z  30  maja  1989  roku.  Członkowstwo
w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki dzia-
łające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone     
i działające na podstawie prawa polskiego. Do Związku 
Banków Polskich należy łącznie 104 banków komercyj-
nych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków 
spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% 
sektora bankowego w Polsce.

Forum Technologii Bankowych to unikalna 
platforma łącząca sektor technologiczny i bankowy. 
Forum skupia ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość   
i budować nowoczesną gospodarkę i nowoczesne 
społeczeństwo polskie. Swoją działalność rozpoczęło 
14 kwietnia 2004 roku, będąc wówczas częścią Rady 
Bankowości Elektronicznej ZBP. Impulsem do powoła-

nologicznych oraz banków w zakresie automatyzacji 
obrotu  gotówkowego   i  propagowania  obrotu  bezgo-
tówkowego,    a   także   wprowadzania   nowoczesnych 
rozwiązań  technologicznych   w   sektorze  bankowym
w  Polsce.   Forum   stanowi   realizację    wizjonerskiego 
pomysłu Prof. Remigiusza Kaszubskiego.    Aktualne 
Forum zrzesza największych dostawców technologii,   
a dzięki współpracy zprzedstawicielami banków daje 
możliwość tworzenia nowych, wspólnych inicjatyw 
oraz pozwala dostarczać informację o innowacyjnych 
rozwiązaniach technologicznych w bankowości i bizne-
sie elektronicznym.  Standardy i rozwiązania wypraco-
wane w Forum prezentowane są na konferencjach 

i publicznego.  Forum poświęca także dużo uwagi prze-
ciwdziałaniu przestępczości  w bankowości elektro-
nicznej. Promowane są  nie tylko nowoczesne techno-
logie przeciwdziałające przestępczości ale  także, 
dobre praktyki użytkowników. Koordynatorem Forum 
Technologii Bankowych z ramienia ZBP jest dr Paweł 
Widawski.

Bird & Bird jest międzynarodową praktyką prawniczą 
zatrudniającą ponad 1200 prawników na całym świe-
cie, w tym ponad 50 prawników w biurze warszawskim. 
Firma ma 28 biur w  19 krajach w Europie, Azji, na 
Bliskim Wschodzie i Australii. Polskie biuro Bird & Bird 
jest liderem rynku prawniczego w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, technologii, cloud computin-
gu i cyberbezpieczeństwa. Kancelaria posiada szerokie 
doświadczenie w doradztwie dla sektora bankowego     
i ubezpieczeniowego, energetycznego, e-commerce, 
informatycznego, telekomunikacyjnego i farmaceu-
tycznego. Doradztwo Bird & Bird obejmuje transakcje 
(fuzje  i  przejęcia),  kontrakty  handlowe i  technologicz-
ne, licencjonowanie, zamówienia publiczne, doradz-
two regulacyjne, rozwiązywanie sporów.
www.twobirds.com/pl  
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Izabela Kowalczuk-Pakuła 

+48 600 349 749
izabela.kowalczuk-pakula@twobirds.com

Szef praktyki danych osobowych i prywatności w kancelarii Bird & Bird.
Ceniony ekspert w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. Prowadzi średnio 150 
spraw rocznie w tym zakresie, wspiera �rmy w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony 
danych osobowych, prywatności i tajemnic handlowych. Opracowuje rozwiązania minimalizujace
ryzyka. Jest arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE. Wykłada 
na SGH o cloud computingu. Jest współautorka Poradnika Prawnego dla E-biznesu (wyd. Wolters 
Kluwer Polska).

Redaktor raportu - Grzegorz Kuliszewski 

+48 603 886 513
grzegorz.kuliszewski@pl.ibm.com

Dyrektor Sektora Finansowego, Financial Services ESU Manager, IBM.
Doświadczony Menadżer, specjalizujący się w Bankowości, Informatyce i Finansach. Były wice-
prezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatykę, zaplecze banku, admini-
strację i bezpieczeństwo oraz ksiegowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu
- „wielka czwórka’’, zarówno w rozwoju biznesu jak i we wdrożeniach.

Marcin Alberski 

+48 600 345 945 
marcin.alberski@twobirds.com 

 

Prawnik w międzynarodowym zespole prawa konkurencji Bird & Bird.
Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz w zagadnieniach własności intelektualnej. 
Doradza przy wielu projektach, włączając kontrakty handlowe, postępowania z zakresu ochrony 
konkurencji, jak również franczyzę i zarządzanie kanałami dystrybucji oraz transakcje fuzji i prze-
jęć. Prowadzi szkolenia z zakresu unijnego i krajowego prawa i praktyki ochrony konkurencji.

                                       
                                       

+48 602 485 985
maria.guzewska@twobirds.com

Maria Guzewska, LL.M. 
Prawnik w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w kancelarii
Bird & Bird.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych, 
prawem ochrony konsumentów oraz e-commerce. W szczególności wspiera klientów w zakresie 
eksportu danych osobowych, przetwarzania danych pracowniczych, sprzedaży na odległość 
i marketingu.

 

Karina Bieniek

+48 883 372 205
karina.bieniek@twobirds.com

Specjalista zagadnień IT w zespole Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie energetycznym oraz obsłudze transakcji 
handlowych. Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie IT, w tym w obsłudze złożonych 
projektów informatycznych. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z cloud computin-
giem, cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych na gruncie prawa polskiego oraz 
prawa Unii Europejskiej.
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 Grzegorz Chmielowski 

 
+48 695 79 00 21 
Grzegorz.Chmielowski@Teradata.com

Principle Data Scientist w Teradata Polska.
Od 5 lat kieruje lokalnym centrum kompetencyjnym specjalizującym się w analizie eksplo-
racyjnej danych wielostrukturalnych. Entuzjasta wykorzystania innowacyjnych metod 
analitycznych zarówno ze świata komercyjnego jak i otwartego kodu.

Emilia Smółko 

+48 723 703 546
 emilia.smolko@pl.ibm.com

 

Emilia pracuje jako Architekt Oprogramowania w IBM Polska.
Ma ponad 18 lat doświadczenia w IT. Po ukończeniu kierunku Informatyka i Techniki 
Komputerowe na Politechnice Warszawskiej startowała jako programista Java. Pozy-
skała doświadczenie w projektach sektora telekomunikacji, opieki medycznej oraz 
�nansowego. Realizuje się prowadząc innowacyjne projekty i wdrażając nowoczesne 
technologie. Jest mentorem dla mniej doświadczonych kolegów. Zawsze zorientowa-
na na wyniki projektu prowadzi od strony technicznej projekty dużej skali.

Grażyna Dadej w branży IT działa od 20 lat. Przez długi okres była związana z sektorem �nan-
sowym i systemami Business Intelligence. Od kilku lat jest bardziej skoncentrowana na 
szeroko rozumianych rozwiązaniach mobilnych, łączących w sobie tradycyjne podejście 
z innowacyjnymi usługami w chmurze (Bluemix, Watson). W IBM pełniła różne funkcje. Była 
doradcą technologicznym najważniejszych klientów, zarządzała dużymi zespołami usługo-
wymi, a obecnie jest liderem technicznego zespołu wspierajacego sprzedaż rozwiązań IBM 
MobileFirst w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem IBM Academy of Technology 
oraz jednym z liderów Technical Leadership Council oraz IBM Woman inTechnology w Polsce.

Grażyna Dadej 

+48 693 935 337
Grazyna.Dadej@pl.ibm.com

  

Wiesław Wyszogrodzki 

 
  

Absolwent wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Z sektorem bankowo-�nansowym zwią-
zany od wielu lat, m.in. jako doradca prezesa Zwiazku Banków Polskich ds. informacji 
i informatyki oraz prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Wykładowca Wyż-
szej Warszawskiej Szkoły Informatyki i Warszawskiego Instytutu Bankowości. Czło-
nek prezydium koalicji na rzecz mikropłatności i obrotu bezgotówkowego przy NBP. 
Od kilku lat związany z Sygnity S.A., obecnie na stanowisku Menedżer Wsparcia 
Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego.
+48 504 14 35 73 
wwyszogrodzki@sygnity.pl
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+48 601 996 834
Mariusz.Sudol@Hitachi-eu.com

Mariusz Sudoł 
Prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departa-
mentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik 
s�nansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich. Dyrektor 
w Hitachi Europe Ltd. odpowiadający m.in. za praktykę prawa bankowego oraz prawa 
nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów oraz komercjalizacje i rozwój 
innowacyjnych produktów. Autor szeregu publikacji naukowych dotyczacych prawa.

Partner w Maruta Wachta.
W latach 2008-2016 Partner zarządzający w Kancelarii Bird & Bird. Autorytet w dzie-
dzinie prawa IT i technologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Doradzał 
przy kilkuset projektach informatycznych, w tym w pełnym cyklu życia największego 
wdrożenia w sektorze �nansowym w centralnej Europie. Kreował standardy kontrak-
towania usług informatycznych. Specjalizuje się w cloud computingu, cyberbezpie-
czeństwie, ciągłości działania, zarządzaniu projektami. Jest ekspertem Komisji Euro-
pejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, wykładowca studiów podyplomo-
wych na SGH o cloud computingu.

Maciej Gawroński 

 
 

Karolina Marzantowicz 

+48 603 886 107
karolina.marzantowicz@pl.ibm.com

Karolina stoi pomiędzy światem informatyki, innowacji biznesowych i psychologii. 
Działa jak katalizator i pobudza ciekawość pomagając przedsiębiorstwom w adaptacji 
szybko zmieniających się technologii. Reprezentuje IBM jako mówca i znawca tematu 
w wydarzeniach publicznych w Polsce i na świecie. Pasjonatka transformacji cyfro-
wej. W IBM pełni rolę dyrektora technicznego i doradcy dla klientów sektora banko-
wego w Europie. Pracuje w branży IT od 1994 roku, od 2001 w IBM. Jest członkiem 
Akademii Technologii IBM. Prywatnie mama 3 dzieci, zakochana w górach od zawsze.

Radosław Stankiewicz  

+48 502 514 389 
radoslaw@zagwozdka.com 

Ekspert IT z zakresu integracji usług, Big Data oraz API.
Swoje doświadczenia zdobył pracując dla Banku Zachodniego WBK, Kredyt Banku, 
Samsung Poland R&D Center i IBM.



 listopad  2016

Partner merytoryczny:

Niniejsza publikacja „Big Data w bankowości” jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Prawa autorskie do niniejszego utworu/publikacji przy- 
sługują kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.  (rozdziały 6-15) oraz Związkowi Banków Polskich.

                             
    

Niniejsza publikacja odnosi się wyłącznie do kwestii wyraźnie w niej poruszonych i nie może być interpretowana 
rozszerzająco.  Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.   oraz  Związek Banków Polskich  nie  ponoszą  odpowie-
dzialności 

Niniejsza  publikacja  nie  może  być  zwielokrotniana,  rozpowszechniana  lub  ujawniana  w  całości lub części
w sposób elektroniczny lub jakikolwiek inny bez uprzedniej pisemnej zgody Związku Banków Polskich. 




