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GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 ▶ Model retencji danych w świetle orzeczeń 
TSUE i TK - skutki dla operatorów oraz 
wytyczne co do kształtu przyszłych 
regulacji

 ▶ Analiza projektu zmiany ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw

 ▶ Analiza orzeczeń dotyczących retencji 
danych telekomunikacyjnych wydanych 
w innych państwach europejskich – case 
study

 ▶ Retencja danych telekomunikacyjnych 
a ochrona prywatności użytkownika 
końcowego

 ▶ Warunki przechowywania zatrzymanych 
danych

 ▶ Koszty oraz techniczne aspekty 
retencjonowania i udostępniania danych

Maciej Dudek
Kancelaria Maruta  
i Wspólnicy

Łukasz Lasek
Kancelaria Wardyński 
i Wspólnicy

Rafał Rojewski
P4

Artur Salbert
Kancelaria 
Modzelewska&Paśnik

Marcin Serafin
Kancelaria Maruta  
i Wspólnicy 

Marlena Wach,
Kancelaria K&L Gates
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09:00  Rejestracja i poranna kawa

09:30   Model retencji danych w świetle orze-
czeń TSUE i TK - skutki dla operatorów 
oraz wytyczne co do kształtu przy-
szłych regulacji 

• Rodzaje danych podlegających retencji

• Kategoryzacja danych: charakter, przydatność, 
czas przechowywania

• Sposób sprawowania kontroli nad prawidłowo-
ścią sięgania po dane bilingowe

• Obowiązek sprawozdawczy wynikający z dyrek-
tywy retencyjnej 

Artur Salbert, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska 

& Paśnik

11:00  Przerwa kawowa

11:30   Analiza projektu zmiany ustawy o Po-
licji oraz niektórych innych ustaw

• Wymogi, jakie powinien spełniać wniosek służb 
o przekazanie danych

Łukasz Lasek, Adwokat, Kancelaria Wardyński 

i Wspólnicy

13:30  Lunch

14:30   Analiza orzeczeń dotyczących retencji 
danych telekomunikacyjnych wyda-
nych w innych państwach europej-
skich – case study

• Zagraniczne modele retencji danych

dr Marlena Wach, Radca Prawny, Kancelaria K&L Gates

16:00  Zakończenie dnia I

PROGRAM, DZIEŃ I 
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9:00  Rejestracja i poranna kawa

9:30   Retencja danych telekomunikacyj-
nych a ochrona prywatności użytkow-
nika końcowego

• Tajemnica telekomunikacyjna

• Okres przechowywania danych

• Zakres udostępniania danych

• Anonimizacja danych – dopuszczalność i ryzyka 
prawne

• Odpowiedzialność dostawców usług w związku 
z ochroną danych osobowych

Rafał Rojewski, Radca Prawny, P4

11:00  Przerwa kawowa

11:30   Warunki przechowywania zatrzyma-
nych danych

• Fizyczna lokalizacja przechowywania danych na 
serwerach

• Lokalizacja serwerów, na których przechowy-
wane są dane abonentów

• Możliwe problemy wynikające z lokalizacji ser-
werów poza UE

• Gromadzenie danych - „shengen cloud”

Marcin Serafin, Starszy Prawnik, Kancelaria Maruta  

i Wspólnicy

Maciej Dudek, Radca Prawny, Kancelaria Maruta  

i Wspólnicy

13:00  Lunch

14:00   Koszty oraz techniczne aspekty reten-
cjonowania i udostępniania danych

• Standardy techniczne i organizacyjne przecho-
wywania danych 

• Techniczne możliwości ochrony tajemnic zawo-
dowych

• Kiedy i jak operatorzy mają usuwać zatrzymane 
dane

• Uregulowanie kwestii zasad ponoszenia kosz-
tów retencji 

• Koszty związane z niszczeniem danych

• Koszty retencji i obsługi udostępniania danych

16:00   Zakończenie dnia II i rozdanie certyfi-
katów

PROGRAM, DZIEŃ II 

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający udział 

w warsztatach
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TSUE wyrokiem z 8 kwietnia 2014 roku w sprawie Digital Ri-
ghts Ireland orzekł, że dyrektywa o retencji danych teleko-
munikacyjnych z 2006 roku jest nieważna. Z kolei sędziowie 
TK uznali część polskich przepisów za niezgodne z Konsty-
tucją. Co prawda problematyka dotyczy przede wszystkim 
nadmiernej ingerencji państwa w  prawa obywatelskie, ale 
jest również bardzo interesująca z perspektywy operatorów 
telekomunikacyjnych, ponieważ to na nich spoczywa głów-
ny ciężar i koszt retencji danych oraz ich udostępniania. Nie 
czekając na zmiany legislacyjne, można już teraz pomyśleć 
o dostosowaniu się do wymogów retencji, o których nadmie-
nił TSUE, a które nie podlegają ustawowej regulacji. Chodzi 
o lokalizację serwerów, na których przechowywane są dane 
abonentów. Istotna jest również kwestia rodzaju danych 
podlegających retencji oraz sprawowania kontroli nad pra-
widłowością ich udostępniania. W  trakcie warsztatu prele-
genci przybliżą Państwu model retencji danych w  świetle 
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i Trybunału Konsty-
tucyjnego. Przede wszystkim omówiona zostanie kwestia 
wymogów, jakie powinien spełniać wniosek służb o przeka-
zanie danych. Wspólnie zastanowimy się również nad stan-
dardami technicznymi i organizacyjnymi ich przechowywa-
nia. W  celu uzyskania wskazówek co do tego, jak powinien 
wyglądać optymalny model retencji danych i  ich udostęp-
niania służbom, analizie poddane zostaną także orzeczenia 
dotyczące retencji danych, które wydane zostały w  innych 
krajach europejskich. W  agendzie spotkania poruszona zo-
stanie także kwestia zgodności dyrektywy retencyjnej z pra-
wem do prywatności oraz ochrony danych osobowych.

Dlaczego warto:

Warsztat skierowany jest do operatorów telekomunika-
cyjnych, a w szczególności do przedstawicieli działów: 

• Sprzedaży

• Obsługi klienta

• Prawnego

• Spraw regulacyjnych

• Oraz do firm oferujących rozwiązania dla sektora teleko-
munikacyjnego, kancelarii prawnych, firm konsultingowych 
i doradczych

Grupa docelowa:

Hotel Westin 
Aleja Jana Pawła II 21   
00 – 854 Warszawa

Adres warsztatu:

Karolina Kosuniak
Młodszy Kierownik Projektu  
T: 22 379 29 42
E-mail: k.kosuniak@mmcpolska.pl  

Kontakt do Producenta:

MM • Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii kon-
ferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, me-
diów, finansów i  energetycznej. Realizujemy projekty, które 
stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygo-
towujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferen-
cyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, 
a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na 
rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & 
Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości 
organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowy-
mi graczami rynku jak również zespół doświadczonych mana-
gerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. 
z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, 
Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, De-
loitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Po-
land, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM 
Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

Organizator:

5-6.11.2015 r.

Hotel Westin, Warszawa

Konsekwencje zniesienia 
dyrektywy retencyjnej 
dla operatorów 
telekomunikacyjnych 



rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl www.mmcpolska.pl

PRELEGENCI  

Maciej Dudek
Radca Prawny, Kancelaria Maruta i Wspólnicy
Radca prawny w Kancelarii Maruta i Wspólnicy. Ekspert w dziedzinie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie kontraktów IT, zagadnień 
e-commerce oraz prawa telekomunikacyjnego. Specjalizację w zakresie prawa telekomunikacyjnego zdobył w trakcie pracy w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej, a także podczas pracy jako „in-house lawyer” na rzecz jednego z przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Posiada również wieloletnie 
doświadczenie z zakresu legislacji zdobyte m.in. w UKE, Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Absolwent 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia podyplomowe Prawo nowych technologii (PAN) oraz LLM in International Commercial 
Law (Akademia Koźmińskiego). Obecnie prowadzi cykl szkoleń z  zakresu Inwestycji Szerokopasmowych dla administracji oraz przedsiębiorców 
finansowany ze środków UE.

Łukasz Lasek
Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Łukasz Lasek jest adwokatem w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się sporami sądowymi 
i  arbitrażowymi dotyczącymi stosunków handlowych, prawa budowlanego, nieuczciwej konkurencji i  praw własności intelektualnej. Brał udział 
jako pełnomocnik lub sekretarz trybunału w  postępowaniach arbitrażowych toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu 
Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w  Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG. Występuje 
także w  sprawach karnych, głównie dotyczących przestępstw gospodarczych. Ukończył z  wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim 
(2011). W trakcie studiów ukończył kurs prawa angielskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (2011) oraz kurs prawa 
amerykańskiego w  Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredricka G. Levina 
oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Następnie odbył roczne studia na Indiana University Maurer School of Law 
w Bloomington w Stanach Zjednoczonych (2012). Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Rafał Rojewski
Radca Prawny, P4
Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, aspektach 
prawnych bezpieczeństwa informacji oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada duże doświadczenie wobszarze prawa nowych technologii 
zwłaszcza w  zakresie wykorzystywania nowych technologii w  świadczeniu usług telekomunikacyjnych, zdobyte w  szczególności w  spółkach 
telekomunikacyjnych (TP S.A. i Polkomtel). Obecnie zatrudniony na stanowisku Radcy Prawnego w Departamencie Prawnym P4 Sp z o.o. W Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Warszawie pełni funkcję Wizytatora.
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PRELEGENCI  

Artur Salbert
Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska & Paśnik
Radca prawny, wspólnik w  kancelarii Modzelewska & Paśnik. Specjalizuje się w  regulacjach dotyczących rynku telekomunikacyjnego, a  także 
kolejowego i lotniczego. Zajmuje się również sprawami z obszaru ochrony danych osobowych, inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, prawem 
konkurencji oraz sprawami sądowymi. W ostatnich latach z powodzeniem występował w wielu precedensowych sprawach przed Sądem Najwyższym 
i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym m.in: reprezentuje Orange Polska w sprawach dotyczących dopłaty do usługi powszechnej, a także 
dotyczących analizy rynków właściwych oraz sporów międzyoperatorskich. Wspomagał również Emitel Sp. z o.o. przy składaniu zwycięskiej oferty 
na rezerwację częstotliwości niezbędną do pełnienia funkcji operatora multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej MUX 8. Doświadczenie zdobywał 
pracując jako wewnętrzny prawnik jednego z operatorów sieci ruchomych oraz jako prawnik w dużej międzynarodowej kancelarii. 

Marcin Serafin
Starszy Prawnik, Kancelaria Maruta i Wspólnicy
Starszy Prawnik w zespole Kontraktów IT w Kancelarii Maruta i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie kontraktów oraz prawie telekomunikacyjnym. 
Zrealizował ponad 100 projektów technologicznych dla największych polskich i  międzynarodowych firm ze wszystkich sektorów gospodarki, 
dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, transformacji biznesowych, projektów outsourcingowych czy innych projektów o  charakterze 
strategicznym. W  latach 2013-2014 menedżer ds. strategicznych w  Google, odpowiedzialny za obszar regulacyjno-legislacyjny w  regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Wykładowca i trener na uczelniach wyższych (UW, SGH, UJ) oraz na szkoleniach prywatnych.

Marlena Wach
Radca Prawny, Kancelaria K&L Gates
Specjalizuje się w  doradztwie dotyczącym telekomunikacji, mediów, technologii, własności intelektualnej, IT, ochrony danych osobowych prawa 
internetu, e-commerce oraz umów. Doradza w  zakresie regulacji, prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, zamówień publicznych oraz 
prawa konkurencji i  konsumentów. Przed dołączeniem do kancelarii K&L Gates Marlena Wach była starszym prawnikiem w  praktyce IP & TMT 
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz była szefem praktyki telekomunikacji, technologii i  mediów oraz transakcji handlowych w  dwóch 
międzynarodowych kancelariach prawniczych. Ponadto, ponad siedem lat pracowała dla jednego z  największych na rynku operatorów telefonii 
komórkowej w Polsce. Od września do grudnia 2010 r. dr Marlena Wach była w Komisji Europejskiej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego 
i Mediów, zajmując się aktualnymi zagadnieniami w telekomunikacji. Marlena Wach była także doradcą spółki giełdowej z branży informatycznej. 
Dr Marlena Wach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Była także adiunktem na Wydziale Prawa i Nauk 
Społecznych SWPS w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji, prowadzi szkolenia dla biznesu.

5-6.11.2015 r.

Hotel Westin, Warszawa

Konsekwencje zniesienia 
dyrektywy retencyjnej 
dla operatorów 
telekomunikacyjnych 




