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                            Bruksela, dnia 6 marca 2016 r. 

 

 

 

      

 

         Sprawozdanie nr 19/2016 

 

 

 

Sprawozdanie nt. prezentacji przez Komisję Europejską 

zasad bezpiecznego transferu danych między UE i USA 

 

Bruksela, 29 lutego 2016 r. 

 

1. Prezentacja przez Komisję Europejską zasad bezpiecznego transferu danych między 

UE i USA 

 

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 29 lutego 2016 r. teksty prawne wdrażające 

zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA oraz komunikat, w którym 

podsumowano działania podjęte w celu odbudowy zaufania do transatlantyckiego 

przepływu danych po doniesieniach o inwigilacji z 2013 r. Zgodnie z wytycznymi 

politycznymi przewodniczącego Junckera Komisja Europejska:  

 zreformowała unijne zasady ochrony danych, stosowane wobec wszystkich 

przedsiębiorstw działających na rynku UE;  

 wynegocjowała umowę ramową między UE i USA, która zagwarantuje wysokie 

standardy ochrony danych podczas przekazywania danych z UE do Stanów 

Zjednoczonych do celów egzekwowania prawa;  

 oraz wypracowała nowe, solidne ramy ochrony danych wymienianych w celach 

komercyjnych: zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA. 

 

Komisja opublikowała też projekt decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych 

osobowych oraz teksty wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i 

USA. Obejmują one zasady bezpiecznego transferu danych, których muszą przestrzegać 

przedsiębiorstwa, a także pisemne zobowiązania rządu Stanów Zjednoczonych (które zostaną 

opublikowane w amerykańskim rejestrze federalnym), dotyczące egzekwowania ustaleń, w 

tym gwarancji i ograniczeń dotyczących dostępu organów publicznych do danych. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Andrus Ansip skomentował: „Zasady bezpiecznego transferu 

danych między UE i USA stają się rzeczywistością. Po obu stronach Atlantyku trwają prace 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_pl
https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_pl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_pl.htm
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nad zapewnieniem, by dane osobowe obywateli były w pełni chronione, a my – gotowi na 

wyzwania ery cyfrowej. W praktyce to przedsiębiorstwa będą musiały wdrożyć nowe zasady; 

jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, aby zagwarantować, że przygotowania są prowadzone w 

optymalny sposób. Dołożymy starań, na szczeblu UE i na arenie międzynarodowej, by 

podnieść poziom zaufania do gospodarki cyfrowej. To niezbędny krok na drodze do budowy 

naszej cyfrowej przyszłości”.  

 

Komisarz Věra Jourová dodała: „Ochrona danych osobowych jest moim priorytetem, 

zarówno na szczeblu UE, jak i we współpracy z naszymi partnerami międzynarodowymi. 

Zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA to solidne nowe ramy, których 

podstawą są konsekwentne egzekwowanie przepisów, ułatwienie osobom fizycznym 

dochodzenia roszczeń oraz bezprecedensowe pisemne zobowiązania naszych amerykańskich 

partnerów w sprawie gwarancji i ograniczeń dotyczących dostępu organów publicznych do 

danych z uwagi na względy bezpieczeństwa narodowego. Co więcej, prezydent Obama 

podpisał ustawę o sądowych środkach odwoławczych, która daje obywatelom UE możliwość 

egzekwowania prawa do ochrony danych osobowych przed amerykańskimi sądami. W 

najbliższym czasie wystąpimy z wnioskiem o podpisanie umowy ramowej między UE i 

USA, obejmującej gwarancje dotyczące przekazywania danych do celów egzekwowania 

prawa. W ten sposób Europa i Ameryka będą mogły wspólnie odbudować zaufanie do 

transatlantyckiego przepływu danych”. 

 

W wyniku analiz Komisji stwierdzono, że poziom ochrony danych po przyjęciu zasad będzie 

odpowiedni: gwarancje obowiązujące w przypadku przepływu danych między UE i USA 

zgodnie z nowymi zasadami będą takie same, jak standardy ochrony danych w UE. Nowy 

system spełnia wymogi określone przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 6 

października 2015 r. Władze Stanów Zjednoczonych zobowiązały się, że zasady 

bezpiecznego transferu danych będą rygorystycznie stosowane. Potwierdziły też, że krajowe 

organy bezpieczeństwa nie prowadzą inwigilacji na masową skalę. 

 

Zapewnią to następujące czynniki: 

-          Rygorystyczne obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa i konsekwentne 

egzekwowanie przepisów: Nowe zasady będą przejrzyste i obejmą skuteczne mechanizmy 

nadzoru, aby zagwarantować, że przedsiębiorstwa przestrzegają swoich zobowiązań. 

Przedsiębiorstwa, które będą łamać zasady, będą mogły zostać ukarane i wyłączone z 

programu. Nowe zasady obejmują też zaostrzone warunki dalszego przekazywania danych 

przez przedsiębiorstwa uczestniczące w programie. 

-          Wyraźne zabezpieczenia i wymogi przejrzystości regulujące dostęp administracji 

rządowej USA do danych osobowych: Po raz pierwszy w historii rząd Stanów 

Zjednoczonych przedstawił Unii pisemne zapewnienie Urzędu Dyrektora Krajowych Służb 
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Wywiadowczych, że dostęp organów publicznych do danych osobowych związany z 

kwestiami bezpieczeństwa narodowego będzie podlegać wyraźnym ograniczeniom, 

zabezpieczeniom i mechanizmom nadzoru. Uniemożliwi to nieograniczony dostęp do danych 

osobowych. Amerykański sekretarz stanu John Kerry obiecał, że Europejczycy będą mieli 

możliwość dochodzenia roszczeń wobec amerykańskich służb wywiadowczych za 

pośrednictwem rzecznika praw obywatelskich w Departamencie Stanu – niezależnego od 

krajowych służb bezpieczeństwa. Rzecznik praw obywatelskich będzie zajmował się 

skargami i pytaniami obywateli i poinformuje ich, czy w danym przypadku przestrzegano 

obowiązujących przepisów. Wszystkie pisemne zobowiązania zostaną opublikowane w 

amerykańskim rejestrze federalnym. 

-          Skuteczna ochrona praw obywateli UE, obejmująca różne możliwości 

dochodzenia roszczeń: Przedsiębiorstwa będą miały 45 dni na rozpatrzenie skargi. 

Bezpłatnie będzie można skorzystać z alternatywnej metody rozwiązywania sporów. 

Obywatele UE będą też mogli zwrócić się do krajowych organów ochrony danych w swoim 

państwie, które skontaktują się z Federalną Komisją Handlu, aby zagwarantować, że 

nierozpatrzone skargi europejskich obywateli zostaną zbadane i rozpatrzone. Jeżeli sprawa 

nie zostanie rozwiązana w inny sposób, w ostateczności będzie można zastosować 

mechanizm arbitrażu – gwarantujący możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej 

rozwiązanie. Przedsiębiorstwa mogą też zobowiązać się do zastosowania sugestii 

europejskich organów ochrony danych. Obowiązkowo muszą to zrobić przedsiębiorstwa 

przetwarzające dane osobowe. 

-          Wspólny mechanizm corocznego przeglądu: Mechanizm ten obejmie 

monitorowanie funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych, w tym zobowiązań i 

zapewnień dotyczących dostępu do danych do celów egzekwowania prawa i bezpieczeństwa 

narodowego. Przegląd przeprowadzać będą Komisja Europejska i Departament Handlu USA, 

przy współpracy specjalistów z krajowych służb wywiadu z USA i europejskich organów 

ochrony danych. Komisja będzie korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, w 

tym sprawozdań przedsiębiorstw dotyczących liczby rządowych wniosków o udostępnienie 

danych. Komisja zorganizuje też doroczny szczyt w sprawie ochrony prywatności z udziałem 

zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Jego przedmiotem będą 

ogólne zmiany w amerykańskich zasadach ochrony prywatności i ich wpływ na 

Europejczyków. Na podstawie corocznego przeglądu Komisja opublikuje sprawozdanie dla 

Parlamentu Europejskiego i Rady.  

 

 Dalsze działania 

Po konsultacji z komitetem złożonym z przedstawicieli państw członkowskich i uzyskaniu 

opinii unijnych organów ochrony danych (Grupa Robocza Art. 29) kolegium będzie mogło 

przyjąć ostateczną decyzję. W międzyczasie strona amerykańska poczyni niezbędne 
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przygotowania do wprowadzenia nowych ram regulacyjnych, mechanizmów monitorowania i 

powołania odrębnego rzecznika praw obywatelskich. 

 

W dniu 24 lutego prezydent Obama podpisał przyjętą przez Kongres ustawę o sądowych 

środkach odwoławczych. Wkrótce Komisja wystąpi z wnioskiem o podpisanie umowy 

ramowej. Decyzja w sprawie zawarcia umowy powinna zostać przyjęta przez Radę po 

uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 

 

 Dodatkowe informacje 

 

Komunikat COM (2016) 117 (w języku angielskim): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0117&qid=1457349647479&from=PL 

 

Pytania i odpowiedzi (w języku angielskim): 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-434_en.htm 

 

Podstawowe informacje (w języku angielskim): 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-

us_privacy_shield_en.pdf 

 

Projekt decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (w języku angielskim): 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf 

 

Załącznik 1 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

1_en.pdf 

Załącznik 2  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

2_en.pdf 

Załącznik 3  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

3_en.pdf  

Załącznik 4 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

4_en.pdf 

Załącznik 5 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

5_en.pdf 

Załącznik 6 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

6_en.pdf 

Załącznik 7  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-

7_en.pdf 

 

   

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0117&qid=1457349647479&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0117&qid=1457349647479&from=PL
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-434_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-434_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-3_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-3_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-5_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-5_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-6_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-6_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-7_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-7_en.pdf
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2. Reforma ochrony danych - Porozumienie w sprawie reformy ochrony danych w UE 

ożywi jednolity rynek cyfrowy 

 

Europejska zaproponowała reformę unijnych przepisów dotyczących ochrony danych. W 

dniu 15 grudnia 2015 r., po zakończeniu ostatecznych negocjacji prowadzonych przez trzy 

zainteresowane instytucje (tzw. „trójstronne” spotkania), osiągnięto stosowny kompromis. 

 

Ponad 90 % Europejczyków pragnie, by te same przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych obowiązywały w całej UE, niezależnie od miejsca przetwarzania danych: 

wkrótce stanie się to rzeczywistością. Pakiet reform doprowadzi do harmonizacji 

obowiązujących w UE przepisów dotyczących ochrony danych, które obecnie nie są spójne. 

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: 

„Dzisiejsze porozumienie stanowi istotny krok w stronę jednolitego rynku 

cyfrowego.Pozwoli ono usunąć bariery i stworzy nowe możliwości. Cyfrowa przyszłość 

Europy może opierać się tylko na zaufaniu. Solidne wspólne standardy ochrony danych dają 

obywatelom pewność kontroli nad przetwarzaniem ich osobistych informacji. Z związku z 

tym mogą oni korzystać ze wszystkich usług i możliwości oferowanych na jednolitym rynku 

cyfrowym. Standardy w dziedzinie prywatności oraz ochrony danych osobowych nie 

stanowią przeszkód dla działalności gospodarczej. W rzeczywistości przyczyniają się one do 

uzyskania istotnej przewagi konkurencyjnej. Dzisiejsze porozumienie prowadzi do 

stworzenia podstaw do rozwoju innowacyjnych usług cyfrowych w Europie. Naszym 

następnym krokiem będzie usunięcie nieuzasadnionych barier, które ograniczają 

transgraniczny przepływ danych: są to lokalne praktyki oraz czasami przepisy prawa 

krajowego, ograniczające możliwość przechowywania i przetwarzania pewnych danych poza 

terytorium krajowym. Podejmijmy więc dalsze działania i stwórzmy w UE otwartą i 

prosperującą gospodarkę opartą na danych – z najwyższymi standardami ich ochrony i bez 

nieuzasadnionych barier.”  

 

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, 

powiedziała: „Dziś wypełniliśmy obietnicę złożoną przez Komisję Junckera, dotyczącą 

sfinalizowania reformy ochrony danych w 2015 r. Nowe przepisy wprowadzone na szczeblu 

europejskim są korzystne zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw. Obywatele i 

przedsiębiorstwa będą czerpać korzyści z jasnych zasad, odpowiadających wymogom epoki 

cyfrowej i gwarantujących rygorystyczną ochronę danych, a jednocześnie stwarzających 

nowe możliwości i zachęcających do innowacji na europejskim jednolitym rynku cyfrowym. 

Ujednolicone zasady dotyczące ochrony danych obowiązujące policję i organy wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych ułatwią opierającą się na wzajemnym zaufaniu 

współpracę państw członkowskich w zakresie egzekwowania prawa, przyczyniając się do 

realizacji europejskiej agendy bezpieczeństwa.” Reforma obejmuje dwa akty prawne: 
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 Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pozwolą obywatelom na 

większą kontrolę w odniesieniu do ich danych osobowych. Jednocześnie dzięki 

ograniczeniu biurokracji i wzrostowi zaufania konsumentów uaktualnione i 

ujednolicone przepisy umożliwią przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości 

jednolitego rynku cyfrowego. 

 Przepisy dyrektywy o ochronie danych w sektorze policji i wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych gwarantują, że dane ofiar, świadków oraz 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa będą należycie chronione w ramach 

dochodzeń lub czynności organów ścigania. Ujednolicenie przepisów ułatwi także 

współpracę transgraniczną policji lub prokuratorów prowadząc do skuteczniejszego 

zwalczania przestępczości i terroryzmu w Europie.  

 

 Podstawowe prawo obywateli  

 

Reforma pozwoli obywatelom odzyskać kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Jak 

wynika z niedawnego badania Eurobarometru, dwie trzecie Europejczyków (67 proc.) wyraża 

obawy związane z brakiem pełnej kontroli nad informacjami przekazywanymi online. 

Siedmiu na dziesięciu Europejczyków jest zaniepokojonych możliwością ewentualnego 

wykorzystywania tych informacji przez przedsiębiorstwa. Reforma ochrony danych 

rozszerzy zakres obowiązywania prawa do ochrony danych, należącego do praw 

podstawowych UE oraz zminimalizuje obawy konsumentów związane z podawaniem danych 

osobowych. 

 

Nowe zasady, obejmujące zaostrzenie obowiązujących przepisów i przekazanie większych 

uprawnień w zakresie kontroli nad swoimi danymi osobowymi osobom fizycznym, 

pozwalają na rozwianie obaw konsumentów. W szczególności obejmują one: 

 łatwiejszy dostęp do swoich własnych danych: osoby fizyczne będą otrzymywać 

więcej informacji o tym, jak przetwarzane są ich dane, a informacje te będą 

przedstawiane w sposób jasny i zrozumiały; 

 prawo do przenoszenia danych: przekazywanie danych osobowych między różnymi 

usługodawcami stanie się łatwiejsze; 

 jasno określone „prawo do bycia zapomnianym”: w momencie gdy dana osoba nie 

życzy sobie przetwarzania swoich danych osobowych, a nie istnieje uzasadniona 

podstawa do ich zachowania, dane zostaną usunięte; 

 prawo do informacji o przechwyceniu danych osobowych: na przykład, 

przedsiębiorstwa i organizacje muszą powiadamiać krajowy organ nadzorczy o 

poważnych naruszeniach ochrony danych tak szybko, jak to możliwe, tak aby 

użytkownicy mogli podjąć odpowiednie działania.  
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 Jasne, nowoczesne przepisy dla przedsiębiorstw 

 

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej dane osobowe mają ogromne znaczenie gospodarcze, 

zwłaszcza w przypadku dużych zbiorów danych. Ujednolicając przepisy dotyczące ochrony 

danych, ustawodawcy tworzą możliwości biznesowe i zachęcają do wprowadzania innowacji. 

 Jeden kontynent – jedno prawo: rozporządzenie stanowić będzie jeden zestaw 

przepisów, co sprawi, że prowadzenie działalności gospodarczej w UE będzie 

prostsze i mniej kosztowne. 

 Punkt kompleksowej obsługi: przedsiębiorstwa będą miały do czynienia tylko z 

jednym organem nadzorczym. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu wyniosą 2,3 

mld euro rocznie. 

 Europejskie przepisy na europejskim terytorium – oferując swoje usługi w UE, 

przedsiębiorstwa spoza Europy będą musiały stosować europejskie zasady. 

 Podejście oparte na ocenie ryzyka: przepisy skonstruowane będą tak, by nie 

nakładać uciążliwych uniwersalnych zobowiązań, lecz dostosowywać je raczej do 

określonego ryzyka. 

 Regulacje dostosowane do wymogów w obszarze innowacji: przepisy 

rozporządzenia umożliwią wprowadzenie zabezpieczeń w zakresie ochrony danych 

do produktów i usług od najwcześniejszego etapu (uwzględnienie ochrony danych już 

w fazie projektowania). Wspierane będą środki sprzyjające ochronie prywatności, 

takie jak opatrywanie danych pseudonimami, tak aby umożliwić czerpanie korzyści z 

technologii dużych zbiorów danych przy jednoczesnej ochronie prywatności. 

 

 Korzyści dla dużych i małych 

 

Reforma ochrony danych prowadzić będzie do pobudzenia wzrostu gospodarczego ze 

względu na zmniejszenie kosztów i ograniczenie obciążeń administracyjnych ponoszonych 

przez europejskie spółki, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Unijna reforma 

ochrony danych pomoże MŚP zdobycie nowych rynków. Nowe zasady zmniejszą obciążenia 

administracyjne MŚP w czterech obszarach: 

 Brak konieczności zawiadamiania: konieczność zawiadamiania organów nadzoru to 

formalność, której koszt dla przedsiębiorstw wynosi 130 mln EUR rocznie. Reforma 

znosi to obciążenie w całości. 

 Liczy się każdy grosz: w przypadku, gdy wnioski o dostęp do danych osobowych 

będą ewidentnie nieuzasadnione lub wykraczające poza racjonalną konieczność, MŚP 

będą mogły pobierać stosowną opłatę za dostęp. 

 Inspektorzy ochrony danych: MŚP będą zwolnione z obowiązku wyznaczenia 

inspektora ochrony danych, jeżeli przetwarzanie danych nie stanowi ich działalności 

podstawowej. 
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 Oceny skutków: małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą miały obowiązku 

przeprowadzenia oceny skutków, chyba że istnieje wysokie ryzyko.  

 

 Ochrona danych w obszarze egzekwowania prawa 

 

 Lepsza współpraca między organami ścigania 

Przepisy nowej dyrektywy o ochronie danych obowiązujące w sektorze policji i organów 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pozwolą organom ścigania w państwach 

członkowskich UE na wymianę informacji niezbędnych do prowadzenia bardziej 

efektywnych i skutecznych dochodzeń oraz wzmocnią współpracę w dziedzinie zwalczania 

terroryzmu i innych form poważnej przestępczości w Europie. 

W przepisach dyrektywy o ochronie danych obowiązujących policję i organy wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych uwzględniono szczególne potrzeby w zakresie 

egzekwowania prawa, poszanowanie różnych tradycji prawnych w państwach członkowskich 

oraz zobowiązania wynikające z Karty praw podstawowych. 

 Lepsza ochrona danych obywateli  

Dane osobowe osób fizycznych będą lepiej chronione podczas ich przetwarzania na potrzeby 

ochrony porządku publicznego, w tym zapobiegania przestępczości. Zagwarantuje to ochronę 

danych niezależnie od tego, czy dana osoba jest ofiarą, świadkiem czy też sprawcą 

przestępstwa. Przetwarzanie danych do wszelkich celów egzekwowania prawa w Unii musi 

być zgodne z zasadami konieczności, proporcjonalności i legalności, przy zapewnieniu 

odpowiednich gwarancji dla osób fizycznych. Nadzór prowadzony będzie przez niezależne 

krajowe organy ochrony danych; konieczne jest również zapewnienie skutecznych środków 

odwoławczych. 

Przepisy dyrektywy o ochronie danych w sektorze policji i organów wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych stanowią jasne zasady dotyczące przekazywania 

danych osobowych przez organy ścigania poza terytorium UE, w celu zapewnienia 

gwarantowanego w UE poziomu ochrony osób fizycznych.  

 

 Dalsze działania 

 

W następstwie porozumienia politycznego osiągniętego podczas rozmów trójstronnych, 

ostateczne teksty zostaną oficjalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na początku 

2016 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie dwóch lat. 

 

Aby zapewnić jednolite stosowanie nowych przepisów, Komisja będzie ściśle 

współpracować z organami ochrony danych państw członkowskich. Podczas dwuletniego 

okresu przejściowego, Komisja będzie informować obywateli o przysługujących im prawach, 

a przedsiębiorstwa o nałożonych na nie obowiązkach. 
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W celu rozwiązywania spraw transgranicznych dotyczących ochrony danych w przyszłości 

organy ochrony danych będą ściślej ze sobą współpracować, w szczególności z 

wykorzystaniem mechanizmu kompleksowej obsługi.  

 

 Kontekst 

 

Pakiet dotyczący ochrony danych jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym 

funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego i unijnej agendy bezpieczeństwa. 

 

Pakiet reformy ochrony danych zaproponowany przez Komisję Europejską w styczniu 2012 

r. obejmuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych i dyrektywę o ochronie danych w 

sektorze policji i organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Pakiet aktualizuje i 

zastępuje obecne przepisy w zakresie ochrony danych, zawarte w dyrektywie o ochronie 

danych z 1995 r. i decyzji ramowej z 2008 r. dotyczącej sektora policji i wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych.  

 

 Dodatkowe informacje 

 

Reforma ochrony danych w UE: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm 

 

Umowa ramowa między UE i USA – oświadczenie oraz pytania i odpowiedzi 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5610_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm 

 

Aktualności na stronie DG JUST: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm 

 

 

 

Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska
1
 

                                                 
1
 Na podstawie informacji KE. 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

