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1. Wprowadzenie

W Polsce od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie rozwiązaniami
w chmurze. Firmy z różnych sektorów doceniają elastyczność clouda, jego 
wysoki poziom zabezpieczeń czy szeroki zakres gotowych usług. Nie bez 
znaczenia dla wzrostu popularności chmury jest też jej atrakcyjny model 
biznesowy, który już wpłynął na sposób, w jaki patrzymy na koszty środowisk 
IT i ich rozliczanie w ramach portfela aplikacji. 

Pomimo tego, dane Eurostatu1 wskazują, że nasz kraj znajduje się na samym 
końcu rankingu państw w Europie korzystających z cloud computingu. Za nami 
pozostają jedynie Rumunia i Bułgaria. Podobnie sytuację polskiego rynku 
rozwiązań chmurowych podsumowuje w swojej publikacji rodzimy oddział 
Microsoftu2. Na jakie przyczyny tego stanu rzeczy wskazują eksperci?  

Popularyzacji chmury w Polsce nie sprzyja fakt, że brakuje nam graczy 
działających na rynkach międzynarodowych, którzy swoje firmy budowali 
w kraju. 
Nasze rozwiązania IT są stosunkowo młode na tle tych powstałych w rozwi-
niętych gospodarkach starej Europy czy USA i dopiero uczymy się radzenia 
sobie z tzw. „legacy system”3. 
Polskim przedsiębiorstwom brakuje wsparcia ze strony instytucji, które 
regulują rynek finansowy czy ubezpieczeniowy. Organizacje te, stojąc na 
straży zaufania do sektora, rekomendują wprowadzenie wielu elementów 
kontrolnych, które świetnie pasują do świata oferty hostingowej, koloka-

cyjnej czy outsourcingowej, ale nie są odpowiednie dla aktualnej oferty 
chmurowej. Sprowadzenie koncepcji chmury do hostingu gubi jej sens. 
Skutkuje to trudnościami już przy samym uruchomieniu takiego środowiska. 
Nadal polscy przedsiębiorcy mają mentalne ograniczenia dotycząc np. 
utraty danych z chmury czy w ogóle przeniesienia ich poza budynek 
własnej firmy.  Strach ten często wiąże się z niską świadomością, na jak 
rygorystycznych zabezpieczeniach opiera się cloud computing.

Technologia zwykle znacząco wyprzedza regulacje prawne. Z pewnością
 w przyszłości wykładnie dla instytucji finansowych będą bardziej dostosowa-
ne do potrzeb rynku oraz możliwości przedsiębiorstw świadczących usługi 
outsourcingu IT. Mając na uwadze powyższe raporty oraz potrzeby sektora 
finansowego, warto zwrócić uwagę na chmurę hybrydową, dzięki której część 
danych (np. te wrażliwe) może być przetwarzana na terenie kraju, a aplikacje 
o mniejszym rygorze w chmurze publicznej. Takie możliwości oferuje Microsoft 
Azure Stack uruchomiony komercyjnie w Polsce.4

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises
2 https://news.microsoft.com/pl-pl/features/chmura-w-polsce-gdzie-dzis-jestesmy/
3 http://www.businessdictionary.com/definition/legacy-system.html
4 https://www.beyond.pl/uslugi/microsoft-azure-stack/
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Azure Stack jest rozwiązaniem oferowanym w Polsce przez firmę Beyond.pl, 
partnera Microsoftu. Usługę uruchomiono w jednym z certyfikowanych 
centrów danych firmy w Poznaniu (standard bezpieczeństwa Rated 4 wg 
ANSI5). Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest środowiskiem Azure 
w modelu on-premises we własnej serwerowni, ani następcą produktów do 
wirtualizacji Microsoftu. 

Azure Stack został stworzony z myślą o zastosowaniu, w którym klient chce 
wykorzystać chmurę z możliwością dostarczenia jej z data center zlokalizowane-
go w kraju – o krótszym czasie dostępności, szybszej transmisji danych dzięki 
wysokiej przepustowości łączy oraz możliwości zorganizowania audytu. Wpro-
wadzając usługę na polski rynek, Microsoft oraz Beyond.pl wzięli pod uwagę 
wyjątkowe potrzeby firm z sektorów, w których istotną rolę odgrywają proceso-
we aspekty bezpieczeństwa i ochrona danych, takich jak branża finansowa.

Dzięki Azure Stackowi takie organizacje będą mogły korzystać z zalet chmury, 
jednocześnie spełniając wymogi prawne dotyczące przetwarzania oraz prze-
chowywania danych na terytorium Polski. Rozwiązanie Beyond.pl zapewnia 
bowiem najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony certyfikatami 
(Rated 4, ISO 27001) oraz zgodność z zasadami przetwarzania danych w świe-
tle niedawno wprowadzonego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO). Usługa została wdrożona w modelu connected mode, 
aby zapewnić maksymalną integralność z globalną chmurą Azure. W obu przy-
padkach użytkownik korzysta z panelu administracyjnego z tożsamym nazew-

2. Azure Stack – globalna chmura w lokalnej skali

nictwem i budową, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą.  

Mobilność środowiska (możliwość łatwego przeniesienia zasobów do Azure), 
dostępność gotowych aplikacji PaaS, kompatybilność wdrożenia czy poziom 
bezpieczeństwa danych sprawiają, że Azure Stack to zdecydowanie usługa, 
którą należy rozważyć w swojej architekturze, jeśli mamy do czynienia z proce-
sem przetwarzania danych w sektorze regulowanym. 

5 https://www.beyond.pl/rated-4-data-center/
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3. Azure Stack w Beyond.pl

Azure Stack może działać w dwóch modelach – połączonym z Azure i rozłączo-
nym (tzw. „disconnected”6). Model rozłączony, często nazywany też przez 
Microsoft modelem „submarine”, polecany jest w wypadkach, gdzie brakuje 
dostępu do sieci, nie jest on możliwy lub nie można pozwolić na żadne opóź-
nienia. W przypadku w Beyond.pl mówimy o modelu połączonym. Co więcej 
Azure Stack działa w centrum danych7 w Poznaniu, za które firma w pełni 
odpowiada, więc rozwiązanie otwiera zupełnie nowe możliwości dla klientów, 
którzy wymagają największej elastyczności we współpracy, czego nie mogą 
zapewnić globalni dostawcy.

Na początek Beyond.pl proponuje różne formy umów na dostarczanie usługi 
opartej o Azure Stacka, dostosowując do potrzeb biznesowych klienta m.in. 
zakres usługi, warunki SLA czy poziom administracji środowiskiem Azure. 
Firma może też zaproponować dodatkowe usługi komplementarne.

Bliskość punktów wymiany ruchu internetowego w Poznaniu umożliwia przed-
siębiorstwom łatwe podłączenie do innych dostawców i do publicznej chmury 
Azure. Dedykowane połączenie do firmowego centrum danych będzie miało 
niższe opóźnienia i wydajniejsze parametry pracy niż dostęp do najbliższego 
publicznego regionu Azure z Polski, co dla rozwiązań hybrydowych może mieć 
kluczowe znaczenie. Przedstawiając swoją ofertę, Beyond.pl podąża za 
najważniejszymi trendami technologicznymi. Gartner, niezależne przedsię-
biorstwo analityczno-badawcze specjalizujące się w wykorzystaniu nowych 
technologii, wykazał, że w przyszłości planowanie geograficzne będzie jednym 

z kluczowych aspektów, jeśli chodzi o zarządzanie środowiskami IT. Kluczem 
nie będzie posiadanie globalnej infrastruktury, ale koncentracja na strategicz-
nym rozlokowaniu zasobów u lokalnych partnerów8. 

Ponieważ w tym modelu to właśnie Beyond.pl jest dostawcą końcowej usługi 
do klienta, wszelkie zagadnienia dotyczące zabezpieczenia lokalizacji, proce-
dur operacyjnych, osób obsługujących środowisko, audyty bądź kwestie 
formalne pozostają w gestii lokalnego partnera Microsoftu. Co bardzo istotne, 
wszystkie kwestie rozstrzygane są na podstawie prawa polskiego. 

6 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/azure-stack-disconnected-deployment
7 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8Rrc0MfyleM
8 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-technology-trends-impacting-infrastructure-operations-for-2018/
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3.1. Usługi w ofercie Azure Stacka

Już dziś, poza typowymi usługami IaaS w Azure Stacku dostępne są usługi PaaS czy 
nawet serverless, takie jak AppService, Azure SQL, Azure Functions, Kubernetes czy 
integracja z Visual Studio Team Services oraz Team Foundation Services. To ważne, 
bo dokładając ten sam model wdrożeniowy oparty o skrypty ARM9, model upraw-
nień oparty o RBAC10 oraz dedykowane usługi, które mogą być oferowane w Azure 
Stack Marketplace11, dostajemy bardzo bogate środowisko do projektowania cieka-
wych systemów przy składowaniu kluczowych danych w Polsce. 

W tej chwili Azure Stack nie oferuje takich samych opcji jak Azure, ale też nie taka 
jest jego rola. Warto jednak podkreślić, że oferta Azure Stacka cały czas się poszerza 
o nowe, interesujące pozycje w ramach publicznie dostępnego harmonogramu12. 

Ostatnie informacje13 dotyczące Azure Stacka zapowiadają możliwość skorzysta-
nia z takich usług jak IoT Edge, rozwiązania bazującego na Etherum, Machine 
Learning Server czy integrację z VSTS. Docelowo usług, które pozwolą budować 
coraz ciekawsze scenariusze, będzie więcej. Szczególnie interesujące staną się 
koncepcje, gdzie sieci neuronowe będą trenowane na zanonimizowanych 
danych w Azure, a wykorzystywane w Azure Stack z silną integracją z aplikacjami 
dostarczanymi ciągle w modelu on-premises.

9 https://github.com/Azure/AzureStack-QuickStart-Templates
10 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/user/azure-stack-manage-permissions
11 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/azure-stack-marketplace-azure-items
12 https://azure.microsoft.com/en-us/roadmap/?tag=azure-stack
13 https://azure.microsoft.com/en-us/blog/new-azure-stack-developer-features-to-build-intelligent-hybrid-applications/
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4. Architektura referencyjna

Istnieje wiele przykładowych rozwiązań wykorzystujących zarówno potencjał 
Azure, Azure Stack, jak i lokalnego centrum danych, w zależności od motywacji 
i celu biznesowego projektu, ograniczeń regulacyjnych czy klasyfikacji danych. Poni-
żej prezentujemy kilka scenariuszy wartych rozważenia szczególnie w branży finan-
sowej i ubezpieczeniowej. 

Z naszych doświadczeń wynika, że przy projektowaniu systemów dziedzino-
wych polskim firmom IT najtrudniej jest zmigrować do chmury dane o wysokim 
stopniu poufności, zwane „wrażliwymi”, czy dane objęte tajemnicą np. banko-
wą. Potencjalny wyciek takich informacji mógłby wpłynąć bardzo negatywnie 
na zaufanie klientów do firmy oraz wiązałoby się również z konsekwencjami 
prawnymi, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych. Z drugiej 
strony, współczesne wyzwania rynkowe i zmieniająca się demografia powodu-
ją, że większość systemów wystawia się bliżej klienta końcowego i oferuje mu 
samoobsługę w dowolnym miejscu i czasie. Coraz więcej danych do analiz 
pozyskuje się spoza swoich systemów (np. z Internetu) oraz spoza własnego 
centrum danych. Co więcej, duże firmy chętniej współpracują ze start-upami, 
szczególnie tymi zajmującymi się analizą zbiorów danych, uczeniem maszyno-
wym, personalizacją czy marketingiem i segmentacją klientów. Z jednej strony 
mamy więc oczekiwanie pełnej kontroli, która daje niejednokrotnie złudne 
pojęcie bezpieczeństwa, a z drugiej silną motywację otwarcia się na świat 
zewnętrzny, współpracę, szybkość i elastyczność. Niemalże flagowym przykła-

dem takiego projektu jest implementacja dyrektywy PSD2 (Payment Services 
Directive 2)14 oraz rozwiązań wokół niej, które powinny zostać wdrożone 
jeszcze 2018 roku. 

14 https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en
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4.1. Przykładowe wdrożenie PSD2 w Azure Stacku 

Hybrydowe rozwiązanie wykorzystujące Azure, Azure Stack i środowisko własne

Warstwa publikacji API

Azure Active Directory
Autoryzacja “Third Party Providera”

Interfejsy
Szyna

komunikacyjna

CRM

System
centralny

Kanały
elektroniczne

VPN 
Connection

Web Application 
Firewall

API Management

Express Route

Baza przejściowa

Dane Rejestracji TPP’sAzure Web Site
Portal dla “Third Party Providers”

Warstwa pośrednia Własne centrum danych

Systemy dziedzinowe

Poniższa architektura nie prezentuje konkretnej, wybranej implementacji 
rozwiązania PSD2, bo ta w ramach każdej instytucji może być inna i uzależniona 
od systemów dziedzinowych oraz metod integracji. Proponujemy przykładowy 
model wdrożenia ilustrujący największe zalety proponowanej architektury.

Transformacja wywołań API/Cache
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4.1. Przykładowe wdrożenie PSD2 w Azure Stacku 

W modelu wyodrębniono kilka elementów szczególnie wartych uwagi:
Środowisko publikowania i prezentacji API najlepiej wystawić poza swoją 
organizację. Potencjalnie taka warstwa będzie wystawiona na ataki i duży ruch 
od klientów. Azure API Management15 jest idealnym komponentem do realiza-
cji tego zadania. Przy okazji oferuje także takie elementy jak autoryzacja, ogra-
niczenie połączeń per klient, elementy billingu per klient czy wersjonowanie 
(umieszczone w publicznej chmurze Azure). 
API nie będzie oferowało żadnej zaawansowanej logiki przetwarzania 
danych. Ten element pozostawimy rozwiązaniom pracującym na Azure Stacku, 
gdyż to tutaj będziemy przetwarzali produkcyjne dane klienta bankowego oraz 
dane dostarczane przez TPP (ang. Third Party Payments Service Provider - 
dostawca usług płatniczych będący osobą trzecią; podmiot niebędący 
bankiem, który świadczy usługi płatnicze z prawem do udzielania klientom 
zagregowanej informacji o stanie rachunków bankowych). Sama warstwa 

konwersji danych, usług dodatkowych, rejestracji wspomnianych już TPP-ów 
może zostać zrealizowana w Azure Stacku. Do zbudowania portalu do rejestra-
cji wspomnianych już dostawców płatności możemy użyć Azure App Service 
wraz z Azure SQL. System ten wykorzystuje wewnętrzną reprezentację API, 
opublikowaną w ramach dedykowanego połączenia Site2Site VPN, a także 
bazy przejściowe, które będą zawierały synchronizowane dane z systemów 
dziedzinowych, by uniknąć zbyt częstego wysyłania zapytań. 
W ramach połączenia S2S VPN API po stronie Azure Stacka będzie 
komunikowało się z API po stronie banku oraz systemami dziedzinowy-
mi obsługującymi różne kanały. 
Same interfejsy do systemów bankowych zostaną w środowisku on-premi-
ses banku, do którego z Azure Stack zostanie zestawione połączenie typu 
Site2Site VPN16. To korzystna opcja z uwagi na potrzeby komunikacyjne banku 
(wiele różnych komponentów) oraz bliskość interfejsów systemu centralnego.

15 https://azure.microsoft.com/en-us/services/api-management/
16 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/azure-stack-vpn-gateway-settings
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4.1. Przykładowe wdrożenie PSD2 w Azure Stacku 

Alternatywne rozwiązanie może uwzględniać realizację powyższej propozycji 
z wyłącznym wykorzystaniem Azure lub Azure Stacka (za wyjątkiem dostępno-
ści API Management w Azure Stacku), gdzie usługa Azure Stack będzie wyko-
rzystana jako środowisko zapasowe, na które nastąpi przełączenie w przypad-
ku braku dostępności Azure. Wykorzystane zostaną te same tożsamości 
rejestrowanych w Azure Active Directory. 

Rozwiązanie takie jest o tyle interesujące, że pozwala zachować spójność 
architektury w obu modelach wdrożenia, tj. w Azure i Azure Stacku. O wydajne 
kierowanie ruchem przychodzącym zadba Traffic Manager, który poprawia 
dostępność aplikacji dzięki automatycznej pracy. Usługa w takim ujęciu nie 
jest przywiązana do jednego regionu, ale działa w ramach wielu lokalizacji 
danej geografii.

Środowisko zapasowe wykorzystujące

Azure lub Azure Stack i własne centrum danych

Rozwiązanie zapasowe

A A

Własne centrum danych

Load Balancer Load Balancer

Traffic Manager
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4.2. Środowiska testowe w Azure, środowisko 
on-premises w Azure Stacku

Ostatnio coraz częściej pojawiają się praktyczne architektury w chmurze dla środo-
wisk testowych i rozwojowych dla aplikacji bankowych czy ubezpieczeniowych. 
Przewidują one hybrydowy model wykorzystujący firmowe centrum danych i chmurę 
oraz automatyzację w ramach procesów CI/CD.

Wiąże się to jednak z pewnym wyzwaniem. Nawet jeśli dopracujemy automatyzację 
procesu dla środowisk testowych, nie możemy ich przenieść 1:1 do własnego 
centrum danych na produkcję. Możemy jednak rozważyć ich migrację do Azure 
Stacka, by właśnie tam pracowały i utrzymywały komunikację ze środowiskiem 
on-premises o niskim opóźnieniu.

Środowiska 
DevTest oraz R&DAzure Azure Stack

Interfejsy
Szyna

komunikacyjna

CRM

System
centralny

Kanały
elektroniczne

VPN 
Connection

App Service Azure Function

Repozytorium kodu,
zarządzanie procesem CI/CD

Azure CDN

Tożsamość

Express Route

Środowiska produkcyjne
oraz rozwiązania hybrydowe Własne centrum danych

Systemy dziedzinowe

Azure SQL Redis Cache Azure SQL Redis Cache

App Service Azure Function
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Wybierając Azure oraz Azure Stacka, możemy wykorzystać:
Azure ARM do automatyzacji procesu powoływania infrastruktury w Azure 
i Azure Stacku. 
Azure Automation DSC17 z Azure do automatyzacji konfiguracji i weryfi-
kacji poprawności konfiguracji serwerów zarówno w Azure, Azure 
Stacku, jak i środowisku on-premises. Jeśli jednak dana firma wykorzy-
stuje inne rozwiązania do konfiguracji (jak Ansible, Chef czy Puppet), także 
można z nich skorzystać.
Visual Studio Team Services18 do automatyzacji procesu budowania 
paczek i wdrażania rozwiązań w Azure i Azure Stacku.

Automatyzacja procesów oraz błyskawiczna skalowalność przydadzą się zwłaszcza 
w przypadku dynamicznych środowisk developerskich, które nieustannie ewoluują 
i zmieniają ilość zasobów. Jeśli baza danych systemu przenoszonego do Azure 
Stacka z powodów technicznych musi zostać we własnym centrum danych, także 
jesteśmy w stanie to zrealizować. Ze względu na bliskość środowiska Beyond.pl, 
opóźnienia nie powinny negatywnie wpłynąć na aplikację. 

17 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-dsc-overview
18 https://visualstudio.microsoft.com/team-services/

4.2. Środowiska testowe w Azure, środowisko 
on-premises w Azure Stacku

21 22

Dzięki takiemu podejściu możemy jednocześnie uzyskać:
Łatwość automatyzacji chmury publicznej oraz w ramach Azure środo-
wisk o dużej zmienności, np. nowych aplikacji testowych.
Możliwość budowania rozwiązań w modelu Cloud Native, a więc z użyciem 
takich usług jak Kubernetes, PaaS czy bardzo popularnego Functions. Te same 
architektury możemy wykorzystać  dla wybranych środowisk produkcyj-
nych w Beyond.pl.
Możliwość korzystania z API systemów dziedzinowych, dostępnych 
w środowisku on-premises klienta dla rozwiązań wdrożonych w Azure 
Stacku.

Co najważniejsze, dzięki zgodności oferty Azure i Azure Stacka, w przyszłości 
będziemy mogli zdecydować, gdzie mają pracować zarówno środowiska testo-
we, jak i produkcyjne. Daje to bardzo dużą swobodę w kontekście zmian decy-
zji regulatora rynku.



4.3. Współpraca ze start-upami

Rynek dojrzałych firm chętnie szuka inspiracji i nowych modeli biznesowych 
poprzez integrację ze start-upami19. Rok 2017 pokazał ogromne zainteresowanie 
taką współpracą. Wiele młodych firm buduje swoje rozwiązania i dostarcza je do 
klientów końcowych właśnie w chmurze i przy wykorzystaniu technologii często 
niedostępnych w świecie on-premises. Wybrane polskie instytucje zgodziły się, aby 
dla potrzeb stworzenia MVP (Minimum Viable Product20) start-upy korzystały
z wydzielonej subskrypcji w Azure, natomiast w momencie wdrożenia może nastą-
pić przeniesienie systemu do środowiska on-premises. 

I tu sytuacja się komplikuje. Skoro start-up już dziś korzysta z rozwiązań Cloud 
Native, przechodzenie na klasyczną infrastrukturę nie jest pożądane, a ponadto 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. W takim scenariuszu Azure Stack sprawdzi się 
idealnie. Pozwoli on start-upom na ulokowanie aplikacji dedykowanych oraz 
produkcyjnych i ich integrację ze światem usług wewnętrznych, bez konieczności 
zmiany architektury całego rozwiązania lub w ograniczonym wymiarze. Technolo-
gicznie będzie to wyglądało tak, jak w poprzednim scenariuszu. Rozwiązanie umoż-
liwi łatwy rozwój systemu w Azure i uruchomienie rozwiązań docelowych w środo-
wiskach Azure Stacka, szczególnie wtedy, kiedy istotna jest koncepcja Cloud Native. 

Budowanie architektury aplikacji zgodnie z Azure Stackiem wiąże się więc z wielo-
ma zaletami. Rozwiązanie jest przenaszalne pomiędzy Azure a Azure Stackiem
i odwrotnie, a oferuje przy tym więcej możliwości niż świat maszyn wirtualnych.

19 https://www.cashless.pl/3040-the-polish-fintech-alphabet-66-companies-changing-the-financial-industry-in-poland
20 https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-product-mvp
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5. Azure Stack wobec regulacji KNF

Regulator rynku swoim komunikacie z 23.10.201721 postawił przed podmiota-
mi objętymi nadzorem KNF szereg wymagań i warunków w zakresie wykorzy-
stania usług tzw. chmury publicznej. Ma on dwa wymiary. Pozytywny, bo poja-
wił się dokument, który precyzuje oczekiwania regulatora w tym aspekcie i nega-
tywny, ponieważ pokazuje, że wdrożenie dowolnego systemu, nawet nie tego 
kluczowego, w środowisku chmurowym obwarowane jest wieloma oczekiwaniami 
i przepisami, z których części nie sposób technicznie spełnić (np. odwzorowanie 
architektury środowiska dla aplikacji Cloud Native w środowisku banku).

Szereg tych oczekiwań może jednak zostać łatwiej spełnionych dzięki polskiej 
ofercie Azure Stacka w Beyond.pl, przy przyjęciu, że Azure Stack jest ofertą chmury 
publicznej w rozumieniu dokumentu KNF. Wytyczne KNF definiują chmurę jako 
model świadczenia usług zapewniający niezależny od lokalizacji dogodny dostęp 
sieciowy na żądanie do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczenio-
wych. Zasoby te mogą być dynamicznie zwiększane lub zmniejszane przy minimal-
nych nakładach pracy zarządczej i minimalnym udziale dostawcy usługi. 

W regulacji pojawiają się punkty, które mogą być zrealizowane bezpośrednio przez 
Beyond.pl na podstawie dodatkowych umów. W przypadku wykorzystania chmury 
publicznej globalnych dostawców jest to dużo trudniejsze.

21 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_korzystania_przez_podmioty_nadzorowane_z_uslug_przetwarzania_danych_w_chmurze_obliczeniowej_59626.pdf
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5. Azure Stack wobec regulacji KNF 

OUTSOURCING BANKOWY
Według dokumentu przetwarzanie danych w chmurze ma charakter powierzenia 
wykonywania czynności i potencjalnie niezbędny jest tzw. outsourcing bankowy dla 
tych systemów. Beyond.pl spełnia te wymogi, ponieważ posiada krótki łańcuch 
podwykonawców. Administracją systemami zajmuje się własny zespół pracowni-
ków bez delegowania tego zadania do zewnętrznej firmy. Po analizie konkretnego 
przypadku Beyond.pl podpisuje z klientem umowę o nieograniczonej odpowie-
dzialności tzw. „unlimited liability”.

MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
W przypadku Beyond.pl usługa Microsoft Azure Stacka jest oferowana w Polsce 
w Data Center 2 w Poznaniu i tu właśnie następuje przetwarzanie danych obję-
tych tajemnicą. Firma na życzenie klienta może wystawić zaświadczenie o miej-
scu przetwarzaniu danych. Dzięki temu klient nie ma obowiązku analizy dodat-
kowych ryzyk związanych z rozproszeniem nośników przetwarzających dane czy 
oceną skutków ryzyka wynikających z lokalizacji serwerów z danymi w wielu 
miejscach na świecie.

RYZYKO PODWYKONAWCÓW
Komunikat wskazuje, że należy przenalizować ryzyka związane z powierzeniem 
wykonywania określonych czynności podwykonawcom. W przypadku usługi 
Microsoft Azure Stack w Beyond.pl można wyeliminować tę analizę, ponieważ 
firma nie zatrudnia żadnych podwykonawców do zarządzania platformą klienta.

MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI UMOWY
W przypadku Microsoft Azure zmiana umowy wiązałaby się ze zmianą wzorca 
dokumentów Microsoft, natomiast jeśli chodzi o Azure Stacka to kwestia negocjacji 
treści umowy pomiędzy klientem końcowym a Beyond.pl, który usługę oferuje jako 
Cloud Service Provider. Przypadek każdego klienta rozpatrywany jest indywidualnie. 

GWARANCJE, RĘKOJMIE I KARY UMOWNE
Kara umowna dotycząca Azure Stacka to element do wyłącznej negocjacji 
pomiędzy Beyond.pl i klientem końcowym. Niedotrzymanie warunków umowy 
SLA (Service Level Agreement) wiąże się z wypłatą dla klienta rekompensaty 
określonej w kontrakcie. Beyond.pl oferuje SLA na takim samym poziomie jak 
Microsoft i wynosi ono 99,95%.

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI AUDYTÓW ŚRODOWISKA 
Audyty zgłaszane przez klienta zewnętrznego, audytora czy nadzór są możliwe do 
realizacji, o ile: a) dotyczyć będą danych klienta, b) nie będą powodować niestabil-
ności działania usługi, c) będą wcześniej zgłoszone wraz z procedurą przebiegu 
audytu do Beyond.pl. Co istotne, audyt środowiska odbywa się w fizycznej lokaliza-
cji instalacji, na których są przechowywane zasoby.

JURYSDYKCJA
W przypadku Azure właściwym sądem dla firmy Microsoft jest sąd irlandzki, 
w przypadku Azure Stacka w Data Center 2 Beyond.pl będzie to sąd w Polsce. 
Strony umowy mogą wskazać na właściwość sądu zgodnie z potrzebami.
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6. Podsumowanie

Jak pokazuje niniejsza analiza, rynek chmury obliczeniowej w Polsce dopiero 
się kształtuje. Jednym z powodów powolnego tempa rozwoju clouda w naszym 
kraju jest między innymi brak jednolitych regulacji oraz mała przychylność 
instytucji nadzorujących w branżach regulowanych. 

W związku z powyższym, polskie innowacyjne firmy, zwłaszcza z sektorów 
zobowiązanych do szczególnej troski o bezpieczeństwo i ochronę danych 
osobowych, stają dziś przed nie lada wyzwaniem. Z jednej strony chciałyby 
wdrażać nowe technologie i modele biznesowe, z drugiej czują się ograniczo-
ne rygorystycznymi przepisami.

Proponowane rozwiązanie powstałe dzięki współpracy Microsoftu oraz lokal-
nego partnera firmy Beyond.pl wspiera polskie przedsiębiorstwa w realizacji 
celów związanych z wykorzystaniem potencjału chmury, równocześnie gwaran-
tując zgodność z przepisami i zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Usługa Azure Stack umożliwia dostęp do globalnych zasobów chmury z lokal-
nego centrum danych i została stworzona właśnie dla organizacji, które chcia-
łyby korzystać z elastyczności chmury obliczeniowej, ale muszą przechowywać 
swoje dane w kraju. Dzięki temu rozwiązaniu organizacje w Polsce mają pew-
ność, że przetwarzane przez nich dane wrażliwe znajdują się w konkretnym 
miejscu pod polskim adresem oraz podlegają polskiemu prawodawstwu.

29 30



BEZPIECZEŃSTWO
Najwyższy standard ochrony danych 
potwierdzony certyfikatami branżowymi.

ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA
Kompatybilny zestaw narzędzi PaaS 
oraz szybkie uruchomienie usług. 
Dostęp do chmury publicznej i prywatnej.

WSPARCIE KLIENTA
Dyspozycyjność 24/7 specjalistów Service 
Desk z Beyond.pl oraz pomoc ekspertów 
Microsoftu. Pełna administracja środow-
iskiem Azure.

LOKALIZACJA
Globalne zasoby Microsof Azure 
z lokalnego centrum danych. 
Przechowywanie danych wrażliwych 
na terenie Polski.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA
Wysoka dostępność danych dzięki 
infrastrukturze „fault tolerant infrastruc-
ture”. SLA na poziomie 99,95%.

NEUTRALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Dostęp do ponad 20 operatorów 
krajowych i międzynarodowych.

7. Benefity Azure Stacka w Beyond.pl
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Firma Beyond.pl Sp. z o.o. powstała w 2005 roku i jest pierwszym w Polsce 
neutralnym telekomunikacyjnie centrum danych oferującym usługi IT dla 
biznesu. Data Center 2 jako jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej otrzy-
mało certyfikat Rating 4 wg ANSI/TIA-942 zaświadczający najwyższy standard 
bezpieczeństwa przechowywanych danych. W firmowym katalogu usług 
znajdują się m.in.: kolokacja, chmura prywatna, publiczna i hybrydowa czy 
kompleksowa administracja IT. Oba centra danych Beyond.pl ulokowane są 
w Poznaniu, a ich łączna powierzchnia to 12 800 m2.

 

33 34

Beyond.pl Sp. z o. o.
ul. Dziadoszańska 9

61-248 Poznań
sales@beyond.pl

Partner merytoryczny materiału



Multicloud w Beyond.pl:

• Chmura dla Biznesu oparta o VMware,
• e24cloud (KVM),
• Microsoft Azure Stack,
• globalna chmura Microsoft Azure.

Rozproszony system z danymi osobowymi w Microsoft Azure i Azure Stacku

Propozycja architektury dla klientów z branży finansowej


