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USTAWA THE EU
WITHDRAWAL ACT
REGULUJĄCE KWESTIE
PRAWNE ZWIĄZANE Z
WYJŚCIEM Z UE

BREXIT – JAK
WPŁYNIE NA
REGULACJE W
OBSZARZE
FINANSOWYM:

OKRES PRZEJŚCIOWY MA
TRWAĆ OD MARCA 2019
DO KOŃCA 2020

POZWOLI NA DOSTOWANIE
OBECNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW UNIJNYCH DO
PRZEPISÓW BRYTYJSKICH
(ZMIANY LEGISLACYJNE W
KILKU ETAPACH)

ZMIANY W OBSZARZE BANKOWOŚCI KONSUMENCKIEJ

NOWA DYREKTYWA OMNIBUS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0185
PROPONOWANE ZMIANY OBEJMĄ 4 DYREKTYWY:
2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych
2011/83/UE w sprawie praw konsumentów
93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom

ZMIANY W DYREKTYWIE 2005/29/WE
• NP. art. 11 a
• Dochodzenie roszczeń
• 1. Poza określonym w art. 11 wymogiem zapewnienia odpowiednich i skutecznych środków
w celu zapewnienia zgodności, państwa członkowskie zapewniają, aby konsumenci, którzy
doznali uszczerbku w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych, mieli również dostęp do
umownych i pozaumownych środków prawnych w celu usunięcia wszelkich skutków takich
nieuczciwych praktyk handlowych zgodnie z przepisami krajowymi.
• 2. Umowne środki prawne obejmują co najmniej prawo do jednostronnego rozwiązania
umowy przez konsumenta.
• 3. Pozaumowne środki prawne obejmują co najmniej prawo do odszkodowania za szkodę
poniesioną przez konsumenta.”

ZMIANY W DYREKTYWIE 2011/83/UE
• NP. ART. 2
• umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku»
oznacza umowę, na mocy której przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się do
dostarczania konsumentowi określonych treści cyfrowych, a konsument płaci lub
zobowiązuje się do zapłaty ich ceny. Obejmuje to również umowy, w których
konsument dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć przedsiębiorcy dane osobowe,
z wyjątkiem przypadku, w którym dane osobowe dostarczone przez konsumenta są
przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu dostarczenia treści cyfrowych lub
w celu spełnienia przez przedsiębiorcę wymogów prawnych, które go obowiązują,
i przedsiębiorca nie przetwarza tych danych w żadnym innym celu.

USŁUGA CYFROWA OZNACZA
• a) usługę pozwalającą konsumentowi na stworzenie, przetwarzanie,
gromadzenie lub dostęp do danych w formie cyfrowej; lub
• b) usługę umożliwiającą udostępnianie danych lub jakąkolwiek inną
manipulację danymi w formie cyfrowej, które zostały przesłane lub utworzone
przez konsumenta i innych użytkowników tej usługi, łącznie z udostępnianiem
treści wideo i audio, oraz innymi usługami przechowywania plików online,
edycji tekstów lub gier oferowanych w chmurze obliczeniowej i mediach
społecznościowych.

• Umowa o świadczenie usług cyfrowych oznacza każdą umowę, na mocy której
przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się do dostarczenia konsumentowi usługi
cyfrowej, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłaty jej ceny. Obejmuje to
również umowy, w których konsument dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć
przedsiębiorcy dane osobowe, z wyjątkiem przypadku, w którym dane osobowe
dostarczone przez konsumenta są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu
dostarczenia usługi cyfrowej lub w celu spełnienia przez przedsiębiorcę wymogów
prawnych, które go obowiązują, i przedsiębiorca nie przetwarza tych danych
w żadnym innym celu;
• Internetowa platforma handlowa oznacza dostawcę usług, który umożliwia
konsumentom zawieranie umów w trybie online z przedsiębiorcami i konsumentami na
interfejsie internetowym internetowej platformy handlowej.

Artykuł 6a
Dodatkowe wymagania w zakresie informacji dla umów zawartych na internetowych platformach handlowych
•

Przed związaniem konsumenta jakąkolwiek umową zawieraną na odległość lub jakąkolwiek ofertą w tym zakresie na internetowej
platformie handlowej, platforma ta dostarcza ponadto następujące informacje:

•

a)główne parametry decydujące o rankingu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania na internetowej platformie
handlowej;

•

b)czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy nie, na podstawie oświadczenia tej osoby trzeciej
złożonego na internetowej platformie handlowej;

•

c)czy prawa konsumentów wynikające z przepisów Unii w dziedzinie ochrony konsumentów mają zastosowanie do zawartej umowy;
oraz

•

d)który przedsiębiorca odpowiada za zapewnienie stosowania w odniesieniu do umowy praw konsumentów wynikających z przepisów
Unii w dziedzinie ochrony konsumentów, jeżeli umowa jest zawarta z przedsiębiorcą. Wymóg ten pozostaje bez uszczerbku dla
odpowiedzialności, którą internetowa platforma handlowa może ponosić lub przyjmować w odniesieniu do szczególnych elementów
umowy.”

ZMIANY
(RODO)

W odniesieniu do danych osobowych
konsumenta, przedsiębiorca musi wypełnić
zobowiązania mające zastosowanie na mocy
rozporządzenia (UE) 2016/679.

W odniesieniu do treści cyfrowych w zakresie,
w jakim nie stanowią danych osobowych, które
zostały przesłane lub utworzone przed
konsumenta podczas korzystania z treści
cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczonych
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca musi
wypełnić zobowiązania i może wykonywać
prawa przewidziane w [dyrektywie w sprawie
treści cyfrowych].”

Zmiany
przewidują (we
wszystkich ww.
Dyrektywach)
wprowadzenie
sankcji za
naruszenia.

Okres
transpozycji
przepisów ma
wynosić 18
miesięcy.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W CONSUMER
FINANCE

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe:
prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i
ściganie przestępstw (2016/2225(INI))
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