Bruksela, dnia 10 września 2013 r.

Sprawozdanie nr 78/2012

Sprawozdanie na temat ochrony danych osobowych
- informacje o pracach w Parlamencie Europejskim
Bruksela, 10 września 2013 r.

1. Ochrona danych osobowych
Nowe technologie pozwalają nam trzymać rękę na pulsie i kontaktować się ze
znajomymi w każdym momencie. Ich rozwój stał się jednak zagrożeniem dla
naszej prywatności. Jak pokazał niedawny skandal PRISM, prywatne firmy
mają możliwość namierzania każdego z nas i dokładnego śledzenia tego, czym
zajmujemy się w sieci. Takie informacje zdają się być łakomym kąskiem dla
niektórych i dlatego Unia Europejska pracuje nad reformą ochrony danych,
byśmy odzyskali kontrolę nad naszą prywatnością.
Obowiązujące dziś unijne prawo stworzono w 1995 r. Nie dziwi więc, że wymaga
szybkiej aktualizacji, by nadążyć za rozwojem technologii. Komisja Europejska
zaproponowała w 2012 r. nowe rozwiązania, dotyczące zabezpieczenia danych
gromadzonych online i ich przetwarzania przez rozmaite firmy.
Parlament Europejski pracuje nad zaproponowanym pakietem oraz nad dyrektywą
dotyczącą przetwarzania danych w zakresie egzekwowania prawa. Celem jest
przyjęcie nowych regulacji przed przyszłorocznymi wyborami europejskimi.
2. Propozycje Komisji Europejskiej ws. kompleksowej reformy przepisów o
ochronie danych, aby zwiększyć kontrolę użytkowników nad swoimi danymi
oraz ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa
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Komisja Europejska przedstawiła 25 stycznia 2012 r. projekt kompleksowej reformy
unijnych przepisów o ochronie danych z 1995 r. w celu wzmocnienia prawa do
prywatności w internecie i nadania impulsu gospodarce cyfrowej w Europie. Postęp
technologiczny i globalizacja dramatycznie zmieniły sposób gromadzenia danych,
uzyskiwania do nich dostępu oraz ich wykorzystywania. Ponadto 27 państw
członkowskich UE wdrożyło przepisy z 1995 r. na różne sposoby, co doprowadziło do
rozbieżności w ich egzekwowaniu. Pojedynczy akt prawny zaradziłby obecnemu
rozdrobnieniu

i

kosztownym

obciążeniom

administracyjnym,

prowadząc

do

oszczędności dla przedsiębiorstw sięgających ok. 2,3 mld EUR rocznie. Inicjatywa
pomoże wzmocnić zaufanie konsumentów do usług internetowych, zapewniając tak
potrzebny impuls dla wzrostu, zatrudnienia i innowacji w Europie.
„17 lat temu z internetu korzystało mniej iż 1% Europejczyków. Dziś w ułamku
sekundy ogromne ilości danych osobowych są przesyłane i wymieniane między
kontynentami i na całym świecie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding,
komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Ochrona danych osobowych stanowi prawo
podstawowe wszystkich Europejczyków, ale obywatele nie zawsze mają poczucie
pełnej kontroli nad swoimi danymi. Moje propozycje pomogą w budowaniu zaufania
do usług internetowych, ponieważ ludzie będą lepiej poinformowani o swoich prawach
i będą mieli lepszą kontrolę nad swoimi danymi. Reforma pozwoli to osiągnąć
ułatwiając jednocześnie życie przedsiębiorcom i ograniczając ich koszty. Silne, jasne i
jednolite ramy prawne na szczeblu UE pomogą uwolnić potencjał jednolitego rynku
cyfrowego i będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu miejsc
pracy.”
Projekty Komisji służą aktualizacji i modernizacji zasad zapisanych w dyrektywie o
ochronie danych z 1995 r. w celu zagwarantowania ochrony prawa do prywatności w
przyszłości. Obejmują one komunikat polityczny określający cele Komisji oraz dwa
wnioski ustawodawcze: rozporządzenie określające ogólne unijne ramy ochrony
danych oraz dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych na
potrzeby zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich
sprawie i ich ścigania oraz powiązanych działań wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych.
Najważniejsze zmiany wprowadzane przez reformę obejmują:
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- Jeden zestaw przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujący
w całej UE. Niepotrzebne wymogi administracyjne, takie jak obowiązek
zawiadomienia ciążący na przedsiębiorstwach, zostaną zlikwidowane. Przyniesie
to przedsiębiorstwom oszczędności rzędu ok. 2,3 mld EUR rocznie.
- Zamiast obecnego obowiązku zgłoszenia przez wszystkie przedsiębiorstwa
wszelkich działań w zakresie ochrony danych organom nadzorującym ochronę
danych – który to wymóg spowodował niepotrzebną biurokrację i kosztuje
przedsiębiorstwa 130 mln EUR rocznie, rozporządzenie przewiduje większą
odpowiedzialność i rozliczalność podmiotów przetwarzających dane osobowe.
- Przykładowo przedsiębiorstwa i organizacje muszą powiadamiać krajowy organ
nadzorczy o poważnych naruszeniach ochrony danych tak szybko, jak tylko jest
to możliwe (jeżeli jest to wykonalne – w ciągu 24 godzin).
- Organizacje będą się kontaktować tylko z jednym krajowym organem
nadzorującym ochronę danych w tym państwie członkowskim UE, w którym
posiadają główną siedzibę. Podobnie osoby fizyczne będą mogły kontaktować się z
organem nadzorującym ochronę danych w swoim państwie, nawet jeżeli ich
dane są przetwarzane przez przedsiębiorstwo mające siedzibę poza UE. W
przypadku gdy do przetwarzania danych konieczna jest zgoda, zostało wyjaśnione,
że będzie ona musiała zostać wydana wyraźnie, a nie być domniemana.
- Osoby fizyczne uzyskają łatwiejszy dostęp do własnych danych i będą mogły
łatwiej przekazywać swoje dane osobowe od jednego usługodawcy do drugiego
(prawo do przenoszenia danych). Poprawi to konkurencję między usługodawcami.
- „Prawo do bycia zapomnianym” pomoże ludziom lepiej zarządzać ryzykiem
związanym z ochroną danych w internecie: osoby fizyczne będą miały możliwość
usunięcia swoich danych jeżeli nie będzie istnieć uzasadniona podstawa do ich
zachowania.
- Unijne przepisy muszą obowiązywać w przypadku gdy dane osobowe są
przetwarzane zagranicą przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku
UE i oferujące swoje usługi obywatelom UE.
- Niezależne krajowe organy nadzorujące ochronę danych zostaną wzmocnione,
aby mogły lepiej egzekwować unijne przepisy na terytorium kraju. Zostaną one
upoważnione do nakładania kar na przedsiębiorstwa naruszające unijne przepisy o
ochronie danych. Kary te mogą sięgnąć 1 mln EUR lub 2% łącznych rocznych
obrotów przedsiębiorstwa.
- W nowej dyrektywie ogólne zasady ochrony danych zostaną zastosowane w
odniesieniu do współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości
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w sprawach karnych. Przepisy dyrektywy będą miały zastosowanie do
przekazywania danych zarówno w kraju, jak i do transferów transgranicznych.
Projekty Komisji zostaną teraz przekazane do omówienia przez Parlament Europejski i
państwa członkowskie UE (na posiedzeniu Rady Ministrów). Wejdą one w życie dwa
lata po ich przyjęciu.


Kontekst

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, niezależnie od tego,
czy odnoszą się do jej życia prywatnego, zawodowego czy publicznego. Może to być
wszystko od nazwiska, zdjęcia, adresu e-mail, danych bankowych, postów
zamieszczonych na portalach społecznościowych, danych medycznych po adres IP
komputera. Zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej każdy ma prawo do
ochrony danych osobowych we wszystkich aspektach życia: w domu, w pracy, w czasie
zakupów, korzystając z opieki medycznej, na posterunku policji czy w internecie.
W erze cyfrowej gromadzenie i przechowywanie danych osobowych ma zasadnicze
znaczenie. Dane są wykorzystywane przez wszystkie przedsiębiorstwa – od towarzystw
ubezpieczeniowych i banków po portale społecznościowe i wyszukiwarki. W
zglobalizowanym świecie przekazywanie danych do państw trzecich stało się istotnym
elementem codziennego życia. W internecie nie ma granic, a przetwarzanie w chmurze
oznacza, że dane mogą zostać przesłane z Berlina do przetworzenia w Bostonie, a
przechowywane w Bangalurze.
W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności
unijnych przepisów dotyczących ochrony danych. Za cel postawiono sobie ochronę
danych osób fizycznych we wszystkich obszarach polityki, m.in. w tym w dziedzinie
egzekwowania prawa, przy jednoczesnym ograniczeniu biurokracji dla przedsiębiorstw
i zagwarantowaniu swobodnego przepływu danych w UE. Komisja zaprosiła do
przedstawiania uwag do swoich propozycji i przeprowadziła odrębne konsultacje
społeczne w celu rewizji unijnej dyrektywy o ochronie danych (95/46/WE) z 1995 r.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pl:HTML

Unijne przepisy w zakresie ochrony danych służą ochronie podstawowych praw i
wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych, oraz
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swobodnego przepływu danych. Ta ogólna dyrektywa o ochronie danych została
uzupełniona innymi aktami prawnymi, takimi jak dyrektywa o prywatności i łączności
elektronicznej dla sektora łączności. Istnieją poza tym przepisy szczególne dotyczące
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policji i wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych (decyzja ramowa 2008/977/WSiSW).
Prawo do ochrony danych osobowych zostało jednoznacznie uznane w art. 8 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w traktacie lizbońskim. Artykuł 16
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną dla przepisów
o ochronie danych odnośnie do wszystkich działań w ramach prawa UE.


Więcej informacji:

Komunikat Komisji Europejskiej - Ochrona prywatności w połączonym świecie –
europejskie ramy ochrony danych w XXI wieku (COM/2012/0009):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:PL:PDF
Wniosek - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy
do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz
swobodnego przepływu tych danych (COM/2012/0010)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:PL:PDF
Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(COM/2012/0011):
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:PL:PDF
Informacje: reforma ochrony danych:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
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Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds.
sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding
Komisja Europejska – ochrona danych:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_pl.htm
Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
Informacje z portalu IPEX nt. opinii parlamentów narodowych o ww.
projektach aktów prawnych:
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
http://www.ipex.eu/IPEXLWEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0011&appLng=EN
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection
or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free
movement of such data
http://www.ipex.eu/IPEXLWEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0010&appLng=EN
Strona Komisji Europejskiej nt. przetwarzania danych
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

3. Ochrona danych: kluczowe zagadnienia
Pakiet dotyczący ochrony danych to ambitna inicjatywa, mająca na celu
wprowadzenie podstawowego prawa jednostki do prywatności w błyskawicznie
ewoluującym świecie technologii. Zawierać będzie szeroką gamę środków, takich
jak prawo do wykasowania danych, potrzeby wyrażenia wyraźnej zgody na
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wykorzystanie prywatnych informacji, czy praktyki przewidywania zachowań
osoby na podstawie automatycznej analizy. Poniżej znajduje się krótkie
wyjaśnienie tych kwestii.


Prawo bycia zapomnianym

Komisja Europejska proponuje, by każdy mógł złożyć wniosek o wykasowanie
swoich danych osobistych, jeśli nie chce, by były dalej przetwarzane. Cześć
eurodeputowanych chce usunąć ten zapis, uznając go za niemożliwy do
wprowadzenia.


Wyraźna zgoda

W propozycji KE zawarty jest przepis, według którego firma mogłaby przetwarzać
prywatne dane osób tylko po uprzednim wyrażeniu przez nie wyraźnej zgody (może
być cofnięta w każdym momencie). Sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Zieloni,
Greens/EFA) chce, by Parlament zastrzegł, że zgoda obowiązuje jedynie w przypadku
pierwotnego powodu gromadzenia danych.


Profilowanie

To analizowanie i przewidywanie wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej,
lokalizacji, zdrowia, preferencji, niezawodności lub zachowania, bazujące na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych. Poseł Albrecht chce, by było to
możliwe tylko i wyłącznie za udzieleniem zgody, lub w wyjątkowych, prawnie
określonych przypadkach.


Pozostałe zagadnienia

Firmy i władze publiczne powinny w jasny sposób wytłumaczyć zasady, jakimi
kierują się podczas ochrony zebranych danych, oraz przewidzieć funkcję inspektora
ochrony danych, jeśli w przedsiębiorstwie pracuje więcej niż 250 osób (wg.
propozycji Komisji). Albrecht uważa, że przepis ten powinien zostać zmieniony i
inspektor powinien być obecny w firmach, które rocznie przetwarzają dane
przynajmniej 500 osób. Według KE, za wszelkie naruszenia, przewidywane będą kary
w wysokości do miliona euro, lub 2 proc. rocznego obrotu firmy.
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Następne kroki

Prowadząca sprawę komisja LIBE zagłosuje nad przepisami na jesieni 2013 r. Później
posłowie rozpoczną fazę negocjacji z Radą. Celem jest przyjęcie nowych regulacji
przed wiosennymi wyborami do PE w 2014 r.

4. Szpiedzy w chmurze
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Ryzyko utraty danych prywatnych w chmurze obliczeniowej jest lekceważone,
jeśli nie całkowicie ignorowane - podkreśla badanie przeprowadzone przez PE.
PE reformuje przestarzałe prawo, chcąc dostosować je do rozwoju technologii
oraz zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych przez firmy i władze.


Prawo bycia zapomnianym

Reforma,

którą

rozpoczęła

Komisja

Europejska,

przewiduje

wprowadzenie

jednolitych zasad dla wszystkich państw członkowskich. Wśród nich znajdowałyby
się m.in: prawo do bycia zapomnianym (umożliwiające wykasowanie wszystkich
swoich danych, w przypadku braku uzasadnionych podstaw do dłuższego ich
przechowywania) oraz ustanowienie wysokich kar finansowych za ujawnienie, bądź
utratę danych konsumenta.
Do tej pory przedstawiono dwie propozycje legislacyjne: regulację ustalającą ogólne
ramy polityki ochrony danych w UE, której sprawozdawcą jest Jan-Philipp Albrecht
(Zieloni) oraz dyrektywę ws. ochrony danych prywatnych, przetwarzanych na
potrzeby sądowe, mającą na celu wyeliminować ryzyko niewłaściwego ich
wykorzystania przez policję i inne organy ścigania - przedstawianą przez posłasprawozdawcę - Dimitrosa Droutsasa (Socjaldemokraci, S&D).


Trzy postulaty

„Prawo do bycia zapomnianym, potrzeba wyrażenia zgody podczas wykorzystywania
lub przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzenie sankcji w przypadku
naruszenia prawa - to moje trzy główne postulaty w dziedzinie ochrony danych
wszystkich obywateli UE, bez znaczenia czy znajdują się oni w Unii czy poza jej
granicami” - mówi Jan-Philipp Albrecht.
„Do tej pory, wszystkie państwa członkowskie kwestię ochrony danych regulowały
osobno. Nowe prawo będzie obowiązywało w całej Unii. To pomoże wzmocnić
prawa konsumentów, zagwarantować firmom pewność prawną, a obywatelom
większe zaufanie” - dodał.
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„Reforma ochrony danych jest Europie bardzo potrzebna. To konieczność, która
wynika z zadziwiająco szybkiego rozwoju technologii, zmian norm społecznych i
budowania świata wokół komunikacji online. Komisja, Parlament i Rada - wszyscy
musimy uważnie pracować nad tym, by w odpowiedni sposób zapewnić obywatelom
Europy najwyższy możliwy poziom ochrony, jeszcze przed zakończeniem tej
kadencji w 2014 roku” - podkreślił Dimitrios Droutsas.


Szpiedzy w chmurach

Badanie opublikowane przez Parlament Europejski pod koniec 2012 roku przestrzega
przed możliwą utratą danych podczas pracy w chmurze obliczeniowej (cloud
computing). „Kwestia prywatności w chmurze obliczeniowej jest lekceważona, jeśli
nie całkiem ignorowana. Głównym problemem rosnącego wciąż zaufania wobec
chmury obliczeniowej jest w większym stopniu możliwość utraty kontroli nad
prywatnymi danymi i tożsamością, niż wzrost statystyk popełniania cyberprzestępstw” - czytamy.
Raport informuje także, że Stany Zjednoczone zezwalają na nadzorowanie danych
umieszczanych w chmurze przez osoby spoza USA. Czy jest to furtka, którą CIA
wykorzystuje by kontrolować zamieszczane tam informacje? Czy wyjątkowe
rozwiązania mające na celu ochronę przed aktami terrorystycznymi otwierają drogę
do regularnego szpiegowania naszych działań? Reforma polityki UE w żaden sposób
nie porusza tego tematu, ale może być on rozpatrzony w ramach negocjacji pomiędzy
UE a USA.


Strzeż i pytaj

„Twoje prywatne dane są bardzo cenne, a więc strzeż ich i bądź świadomy swoich
praw, gdy się nimi dzielisz! Masz prawo wiedzieć jakie informacje na Twój temat są
przechowywane w rządowych i firmowych bazach danych. Możesz także sprawdzić
prawidłowość gromadzonych i wykorzystywanych danych, by uniknąć przykrych
konsekwencji, które mogą Cię dotknąć, gdy coś się nie zgadza” - przestrzega Peter
Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Walka z cyberprzestępczością i ochroną danych w chmurze - opracowanie PE
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?languageDocum
ent=PL&file=79050
Dokumentacja Komisji LIBE nt. ochrony danych osobowych:
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/subjectfiles.html?id=20120514CDT45071
5. Poseł Dimitris Droutsas: nie możemy obniżać europejskich standardów
ochrony danych!
Odkrycie masowej inwigilacji Europejczyków przez służby bezpieczeństwa
Stanów Zjednoczonych wywołało burzę w stosunkach transatlantyckich,
dokładnie w momencie, gdy rozpocząć się miały negocjacje umowy o wolnym
handlu. Odbudowanie zaufania do partnera rozmów może być teraz wyjątkowo
trudne – uznali posłowie. Poniżej przedstawiam wywiad z posłem Dimitrisem
Droutsasem, który kieruje pracami nad pakietem prawnym dotyczącym
transgranicznego przetwarzania danych.


Czy skandal związany z programem PRISM może pogrzebać szanse na
umowę o wolnym handlu z USA?

Ostatnie doniesienia były prawdziwym szokiem dla Europy i opinii publicznej.
Europejczycy mają prawo nie tylko do ochrony, ale także do bycia poinformowanymi
o tym, co się dzieje. Tego nie można wymagać od rządu, dlatego tak ważna jest tu
rola Parlamentu Europejskiego. Wezwaliśmy do rozpoczęcia śledztwa, prace ruszyły.
Z jednej strony, Unia Europejska jest zdecydowana do podjęcia rozmów na temat
umowy o wolnym handlu, ale z drugiej - nie możemy przecież poświęcić
podstawowych praw naszych obywateli! Myślę, że opinia publiczna powinna
przygotować się na możliwe następne złe wieści. W zależności od rozwoju sytuacji,
zdecydujemy, jakie konsekwencje będzie miała afera na dalsze rozmowy.


Pojawiają się informacje, że nie tylko USA mogą być zamieszane w
podsłuchiwanie. Czy nie powinniśmy zrobić porządków także na własnym
podwórku?

Osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom ochrony danych prywatnych, który wciąż
możemy jeszcze poprawić. Nie jesteśmy jednak sami na świecie i musimy radzić
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sobie z innymi ideologiami i podejściami do tej kwestii. Apeluję więc do Komisji nie pozwólmy na obniżenie europejskich standardów ochrony danych!
Projekt sprawozdania PE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i
ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych
danych:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+COMPARL+PE-501.928+02+NOT+XML+V0//PL
Więcej informacji (w tym propozycje poprawek):
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0010(
COD)&l=EN

6. Poseł Jan Philipp Albrecht: masz prawo wiedzieć, co dzieje się z Twoimi
danymi
Deputowany Jan Philipp Albrecht (Zieloni) pilotuje prace PE nad propozycją
wzmocnienia ochrony danych osobowych, dzięki czemu odzyskamy kontrolę nad
tym dokąd i w jakim celu wędrują nasze prywatne dane. Podczas czatu na
Facebooku, poseł Albrecht odkrył kilka szczegółów nowych rozwiązań
prawnych, oraz udzielił uczestnikom paru praktycznych wskazówek, jak być
bezpiecznym w dobie wszechobecnych mediów społecznościowych.
Niemiecki deputowany partii Zielonych z dużą rezerwą podchodził do pomysłu
zorganizowania czatu. „Z początku bardzo chciałem wziąć w nim udział, ale później
zorientowałem się, że Facebook wymaga od każdego uczestnika udzielenia dostępu
do danych profilowych, w tym listy znajomych. To jest właśnie przykład tego, w jaki
sposób nie powinno postępować się z danymi prywatnymi” - mówił.


Skomplikowane prawa
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Jeden z uczestników czatu skarżył się, że obecne rozwiązania prawne chroniące naszą
prywatność, są zbyt skomplikowane dla zwykłego obywatela. Jan Philipp Albrecht
odparł, że PE planuje znacząco je uprościć. „Planujemy stworzyć szereg
standardowych ikon, które w jasny sposób będą przedstawiać stopień przetwarzania
danych przez każdą firmę. Jeśli będziesz chciał poznać szczegóły, odesłany zostaniesz
do klarownie i przystępnie spisanych warunków” - sprecyzował.
Inny z naszych facebookowych fanów spytał, czy wprowadzenie surowszych
rozwiązań nie wpłynie negatywnie na rozwój gospodarczy. Poseł odpowiedział, że
zaktualizowane przepisy będą korzystne również dla firm. „Nikogo nie obarczymy
dodatkowym, niepotrzebnym ciężarem. Przyjrzymy się obecnemu prawu, postaramy
się je udoskonalić i zagwarantować jego przestrzeganie. To będzie korzystne dla
unijnych przedsiębiorstw, które dziś są na straconej pozycji wobec firm
pochodzących spoza UE” - zapewnił.


Bezpieczeństwo a portale społecznościowe

Pojawiło się także pytanie o bezpieczeństwo informacji upublicznionych na portalach
społecznościowych. „Oczywiście każdy może korzystać, z czego tylko chce, ja sam
używam Facebooka i LinkedIn, ale zawsze powinniśmy być poinformowani o tym, co
dzieje się z naszymi danymi, móc je w dowolnym momencie poprawić lub
wykasować!” - odpowiedział Albrecht.
Eurodeputowany udzielił także kilku porad, dzięki którym korzystanie z rozmaitych
serwisów będzie bezpieczniejsze. „Jest wielu dostawców usług, którzy wymagają
podania zbyt wielu informacji od użytkowników. Rozwiązaniem jest albo poszukanie
podobnej usługi u innego operatora, mniej ingerującej w Twoje życie prywatne lub
zatajenie części swoich danych, choćby przez podanie pseudonimu” - tłumaczył.
Projekt

sprawozdania

w

sprawie

wniosku

dotyczącego

rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+COMPARL+PE-501.927+04+NOT+XML+V0//PL
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Pozostałe informacje (poprawki):
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(
COD)&l=EN

7. Posłowie do PE podczas debaty plenarnej w lipcu 2013 r. domagali się
wyjaśnień w sprawie PRISM
USA powinny wytłumaczyć się z zarzucanego im podsłuchiwania UE i jej
obywateli – uznała większość deputowanych podczas debaty plenarnej na temat
PRISM. Posłowie nie zgadzali się, co do wpływu afery na dalsze negocjacje
transatlantyckiej umowy o wolnym handlu, część z nich zaś wskazała na
konieczność poznania dowodów i podkreślała, że było to niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Niemal cała sala przyznała jednak, że należy
przyspieszyć prace nad reformą unijnej ochrony danych prywatnych.
Przemawiający w imieniu prezydencji litewski wiceminister ds. zagranicznych i
europejskich

Vytautas

Leškevičius

zauważył:

„sprawa

dotyczy

naszego

najważniejszego partnera strategicznego i sprzymierzeńca, ale to nie oznacza, że
powinniśmy milczeć”. Dodał jednak, że nie chce stworzyć pozoru, według którego
zbieranie danych wywiadowczych przez obce państwo, może być przedmiotem
legislacji UE.


Konieczna szybka reforma

„Między partnerami musi istnieć zaufanie i pełna przejrzystość działań, a to wyklucza
szpiegowanie” – mówiła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding,
wzywając Parlament do jak najszybszego przyjęcia regulacji dotyczących ochrony
danych w Unii Europejskiej.
Manfred Weber z Europejskiej Partii Ludowej (EPP) przyznał, że to, co zrobili
Amerykanie jest "absolutnie nie do przyjęcia". „Nie szpiegujesz przyjaciół i na pewno
nie szpiegujesz masowo mieszkańców zaprzyjaźnionych krajów!” – komentował.
Dodał jednak, że mimo skandalu, Unię Europejską i USA wciąż łączą wspólne
interesy i z tego powodu negocjacje ws. umowy o wolnym handlu (TTIP) nie
powinny zostać wstrzymane.
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Dimitrios Droutsas, deputowany Socjaldemokratów (S&D) oraz jeden ze
sprawozdawców reformy ochrony danych prywatnych określił aferę jako "sygnał
ostrzegawczy" dla Parlamentu Europejskiego. Potwierdził, że może ona w znacznym
stopniu wpłynąć na dalsze rozmowy o wolnym handlu. „Moi koledzy mówią, że
możemy w ten sposób stracić szansę na stworzenie tysięcy miejsc pracy w UE, ale nie
możemy przecież poświęcić wszystkiego, odwrócić się plecami do obywateli i ich
praw!” – podkreślał.
Zdaniem Sophie In ‘t Veld (Liberałowie - ALDE), UE musi zagwarantować swoim
obywatelom objęcie europejskim, a nie amerykańskim prawem. „Jasne jest, że nie
możemy podpisać umowy z partnerem, któremu nie możemy w pełni zaufać” –
dodała.


Najpierw standardy, potem współpraca

Sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Zieloni) zauważył, że to jest właśnie
odpowiedni moment na wzmocnienie unijnego prawa dotyczącego ochrony danych.
„Najpierw musimy wprowadzić pewne standardy, a potem możemy mówić o
współpracy” - komentował przyszłość TTIP.
Timothy Kirkhope (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, ECR) przypominał,
że nie można osądzać kogokolwiek, nim nie udowodni się jego winy. „Ta izba
zamiast działać odpowiedzialnie, chce przeprowadzić typowe polowanie na
czarownice w myśl zapewnienia sobie odpowiednich nagłówków w mediach” wytykał.
W ostrych słowach skomentowała sprawę Cornelia Ernst (GUE/NGL - Zjednoczona
Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica). Według niej szpiegowanie milionów
obywateli i firm „nie ma nic wspólnego z walką z terroryzmem, a jest formą
zorganizowanej przestępczości”. Posłanka zażądała też powołania komisji śledczej
oraz wstrzymania negocjacji umowy z USA do momentu wyjaśnienia sytuacji.


Bezpieczeństwo
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Innego zdania była Niki Tzavela (Europa Wolności i Demokracji, EFD), według
której system nadzoru był koniecznym elementem systemu ochrony bezpieczeństwa
obywateli. „Bezpieczeństwo jest tu najważniejszą kwestią, którą powinny zajmować
się rządy” – mówiła.
“USA niestety stały się globalnym policjantem i szpiegiem. Teraz nawet przyjaciele
postrzegani są jako cele” - podsumował Hans-Peter Martin (niezrzeszony).

8. PRISM: fala krytyki działań USA
Ujawniona pod koniec czerwca br. przez "Guardiana" oraz "Washington Post"
afera PRISM stała się jednym z tematów sesji plenarnej PE w Strasburgu.
Posłowie z całą mocą skrytykowali projekt mający na celu szpiegowanie przez
amerykańskie agencje bezpieczeństwa użytkowników internetu oraz zapewnienia
prezydenta Obamy o objęciu kontrolą jedynie osób pochodzących spoza Stanów
Zjednoczonych. Podkreślono jednak, że współpraca z USA na rzecz
bezpieczeństwa jest cenna i konieczna.


Komisja

Przemawiając w imieniu Komisji Europejskiej, komisarz ds. zdrowia i polityki
konsumenckiej Tonio Borg podkreślał, że „programy, takie jak PRISM, oraz zasady,
na mocy których ich działania są autoryzowane, są potencjalnym zagrożeniem dla
fundamentalnych praw - do prywatności i ochrony danych osobowych obywateli
UE”. Komisja przedyskutuje tę kwestię podczas spotkania na szczeblu ministerialnym
UE i USA w Dublinie, dodał Borg i zaznaczył, że w państwach demokratycznych
władze powinny przestrzegać stworzonych przez siebie zasad.


Parlament Europejski o inwigilacji

„Moje dane należą do mnie - to podstawa europejskiego myślenia o ochronie danych
osobowych” - mówił Manfred Weber (wiceprzewodniczący Europejskiej Partii
Ludowej, EPP) i dodał, że mimo iż istnienie podwójnych standardów dla obywateli
USA i innych krajów jest nieakceptowalne, to musimy zaznaczyć jasno i wyraźnie -
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USA są wciąż naszym partnerem. „Podejście rządu Stanów Zjednoczonych nie jest
zgodne z naszym, ale dalej będziemy współpracować jako partnerzy”.
W imieniu Socjaldemokratów (S&D) wypowiedział się Claude Moraes, który aferę
PRISM określił jako „poważne naruszenie wzajemnego zaufania, przez działanie
kompletnie niezgodne z zasadami UE dotyczącymi ochrony danych”. Poseł Moraes
przestrzegł, że „równowaga pomiędzy bezpieczeństwem a ochroną informacji musi
być zapewniona i chroniona”. „Zaufanie zostało poważnie nadszarpnięte. Musimy
zapewnić naszych obywateli, że ich dane są przetwarzane zgodnie z naszymi
standardami” - dodał.


Zawiedliśmy obywateli

„Zawiedliśmy obywateli UE i powinniśmy się wstydzić” - powiedziała deputowana
Liberałów (ALDE) Sophie In 't Veld, krytykując działania Komisji i "podwójne
standardy" państw członkowskich. „Obama powiedział swoim obywatelom: „Nie
martwcie się, nie szpiegujemy Was, tylko cudzoziemców”. Ale to chodzi o nas!”. „Co
to za specjalny rodzaj stosunków?” - pytała.
„Tu nie chodzi tylko o ochronę danych, a o demokrację i rządy prawa, których nie
można godzić z masową, globalną inwigilacją” - uznał poseł Zielonych,
sprawozdawca nowych regulacji dotyczących ochrony danych Jan Philipp Albrecht.
„Chciałbym porozumienia z USA w sprawie wspólnych standardów, ale po obu
stronach Atlantyku potrzeba poważnych zmian prawnych” - zaznaczył.
„Wskazane w publikacji firmy, które ujawniały dane, jak na razie wyparły się
działania wbrew prawu ... a mimo to jesteśmy tutaj, wskazując palcem winnych, cześć
z was zaś już zaczęła głosić antyamerykańskie i antykomisyjne tezy” - kontrował
poseł Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) Timothy Kirkhope.


Paranoiczne zachowanie

Jaroslav Paška (Europa Wolności i Demokracji, EFD) uznał, że „musimy przyjąć
takie same sankcje względem firm, jak to robimy względem innych łamiących prawo.
Paranoiczne zachowanie naszych amerykańskich partnerów jest godne pożałowania” zauważył.
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Według posłanki Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordyckiej Zielonej Lewicy
(GUE/NGL) Marie-Christine Vergiat, głównym problemem jest rozbieżność w
katalogu praw przyznanych obywatelom USA i UE i wezwała negocjatorów do
powzięcia

odpowiednich

kroków,

by

zapewnić

poszanowanie

prywatności

Europejczyków przez władze USA.
„Powinniśmy przeprowadzić dochodzenie, które dokładnie zbada skutki prawne tego
programu i wykaże, czy któraś z europejskich służb nie korzysta z zebranych w jego
ramach danych. Czy jest to Europol? Musimy też w końcu zaprosić przedstawicieli
USA do Parlamentu Europejskiego, by udzielili wyjaśnień. Ścieżka, którą teraz
dążymy, zbyt daleka jest od demokracji” – skomentował Martin Ehrenhauser
(niezrzeszony).
9. PRAWA PODSTAWOWE - PE zbada gruntownie amerykański program
inwigilacji
W dniu 4 lipca br. Parlament przyjął rezolucję wzywającą Komisję Wolności
Obywatelskich do przeprowadzenia "gruntownego śledztwa" w sprawie
amerykańskiego programu inwigilacji i przedstawienia jego rezultatów do końca
roku. Chodzi m.in. o zakładanie podsłuchów na terenie instytucji unijnych oraz
inne zarzuty dotyczące szpiegostwa. Posłowie wzywają też do objęcia większą
ochroną informatorów. Przewodniczący PE oraz liderzy grup politycznych
potwierdzili rozpoczęcie śledztwa.
W rezolucji przyjętej głosami: 483 za, 98 przeciw, 65 wstrzymujących się, PE wyraża
swoje zaniepokojenie w związku z programem PRISM i innymi formami inwigilacji
(1), a także zdecydowanie potępia szpiegowanie przedstawicielstw UE (2), wzywając
jednocześnie władze amerykańskie do odniesienia się do zarzutów bez dalszej
zwłoki.(3)
Posłowie dają też wyraz swoim poważnym obawom, związanym z doniesieniami, że
podobne programy inwigilacyjne prowadzone są również przez kilka państw
członkowskich, takich jak Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Niemcy czy Polska,
nawołując do zbadania, czy są one zgodne z prawem unijnym.
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Dochodzenie Komisji Wolności Obywatelskich

Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) zbierze informacje i dowody, dostarczone
przez źródła amerykańskie i unijne, a następnie do końca roku przedstawi swoje
wnioski w rezolucji. Oceni też wpływ domniemanych działań inwigilacyjnych na
prawa obywateli UE do prywatności, wolności słowa, domniemania niewinności i
skutecznego zadośćuczynienia oraz ochrony danych osobowych.
Posłowie przeprowadzający dochodzenie przedstawią swoje zalecenia, aby zapobiec
podobnym sytuacjom w przyszłości i wzmocnić ochronę technologii informacyjnych
w instytucjach i agencjach UE.


Ochrona informatorów

Parlament podkreśla konieczność zachowania „procedur pozwalających informatorom
na ujawnianie poważnych naruszeń praw podstawowych” oraz przyznawania tym
ludziom odpowiedniej ochrony, także na poziomie międzynarodowym.


Wstrzymać wymianę danych w sprawie pasażerów linii lotniczych i środków
finansowych?

Posłowie wzywają Komisję Europejską, Radę oraz państwa członkowskie do tego,
aby rozważyły zastosowanie wszystkich środków nacisku w negocjacjach z USA, w
tym wstrzymanie wymiany danych pasażerów linii lotniczych oraz danych
finansowych (umowa dotycząca wymiany danych pasażerów linii lotniczych oraz
śledzenia środków finansowych należących do terrorystów).


Rozmowy handlowe nie mogą wpływać na ochronę danych

Rezolucja ostrzega, że porozumienia handlowe między UE a USA nie mogą
doprowadzić do podważenia unijnych standardów ochrony danych osobowych,
dodając, że byłoby "niefortunne", gdyby zarzuty o inwigilację negatywnie wpłynęły
na rozmowy handlowe UE-USA.


Pilna potrzeba lepszej ochrony danych osobowych
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Parlament wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia prac nad pakietem
ochrony danych osobowych, nakłaniając Komisję i władze amerykańskie do
wznowienia negocjacji, w sprawie porozumienia dotyczącego danych osobowych, bez
zbędnej zwłoki. Ostateczne porozumienie powinno zapewnić obywatelom UE taki
sam dostęp do amerykańskiej ochrony sądowej, jaki mają Amerykanie.
10. PRISM: dzwonek ostrzegawczy dla Europy
„Europa nie może pozwolić amerykańskim służbom szpiegować swoich
obywateli, dlatego reforma przepisów dotyczących ochrony danych jest pilnie
potrzebna - zaznaczyli posłowie podczas dyskusji o skandalu PRISM z udziałem
komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding. Zasady ochrony informacji będą
obowiązywały wszystkie działające w Europie firmy, bez względu na ich
pochodzenie” - mówiła Reding podczas posiedzenia komisji ds. wolności
obywatelskich (LIBE) w czerwcu br.
„Nie możemy pozwolić Amerykanom na szpiegowanie obywateli UE, nawet jeśli w
grę wchodzi ogólnie pojęte bezpieczeństwo” - mówiła Veronique Mathieu
(Europejska Partia Ludowa, EPP). Birgit Sippel (Socjaldemokraci, S&D) ostrzegła
zaś, że dane wykorzystywane są nie tylko do walki z terroryzmem, ale także do
kontrolowania emigrantów.
„Nasi sojusznicy nie traktują nas już jak przyjaciół” - zauważyła Sophia in't Veld
(Liberałowie i Demokracji, ALDE). Jej zdaniem UE "musi pokazać pazur", określić
granice i przywrócić środki kontrolne, które czuwać będą nad informacjami
opuszczającymi unijne sieci.


Przykład dla wszystkich

„Jeśli uda nam się stworzyć jednolite zasady dotyczące ochrony danych, staniemy się
przykładem dla innych” - podkreśliła komisarz Reding, która 14 czerwca spotkała się
z amerykańskim Prokuratorem Generalnym Erikiem Holderem. „Transatlantycka
grupa ekspertów zajmie się wyjaśnieniem tej kwestii” - dodała.
Wielu deputowanych żądało szczegółowego informowania o pracach ekspertów.
„Czy znane są już ich nazwiska? Kiedy dokładnie się spotykają?” - pytała Judith
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Sargentini (Zieloni, Greens/EFA). Timothy Kirkhope (Europejscy Konserwatyści i
Reformatorzy, ECR) wezwał także do „przeprowadzenia szczegółowego śledztwa”.
11. Jak chronić naszą prywatność w internecie?
Tyle się dzieje w naszym życiu, chcemy się dzielić wszystkim z bliskimi i
znajomymi, a internet nam to ułatwia. Umieszczamy zdjęcia dzieci, ze ślubów,
komentarze na temat pracy, osobistego życia. Czasami podajemy nawet swój
adres czy telefon. Co jednak zrobić, gdy chcemy te informacje usunąć? Czy jest
to możliwe? Sobotni Dzień Ochrony Danych Osobowych przypomina nam o
naszych prawach.
Parlament Europejski od dawna jest zaniepokojony stanem ochrony naszych danych
osobowych. I to równocześnie w relacjach z krajami trzecimi (jak umowa o
wykorzystaniu danych podróżnych z USA), jak w przepisach unijnych. Deputowani w
swoich pracach zawsze starają się doprowadzić do równowagi pomiędzy prawem do
prywatności a kwestią bezpieczeństwa.
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Z najnowszych danych Eurobarometru wynika, że aż 74 proc. Europejczyków uznaje
ujawnianie informacji o sobie w internecie za część obecnego życia. Obecnie
obowiązująca dyrektywa o ochronie danych została przyjęta w 1995 r. i potrzebuje zdaniem deputowanych - nowelizacji.
W rezolucji PE z lipca 2013 r. podkreślał, że czeka na nowy projekt przygotowywany
przez Komisję Europejską. „Potrzebujemy nowych przepisów, które będą
gwarantować ochronę internautów bez jednoczesnego naruszania prawa do
prywatności” - mówi niemiecka deputowana Birgit Sippel (Socjaliści i Demokraci),
która specjalizuje się w tej tematyce.
KE dokument przedstawiła w tym tygodniu. Zawiera on prawo do bycia
zapomnianym. Jego wprowadzenia chce aż trzy czwarte Europejczyków. „Takie
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prawo musi przysługiwać wszystkim obywatelom Unii. Tak by ich dane były
kasowane. Dlatego tak ważne jest byśmy wiedzieli kto, dlaczego i jak długo
przechowuje nasze dane” - dodała eurodeputowana Sippel. To prawo - według niej powinno być respektowane nie tylko w UE, ale i poza jej granicami.
Aż 67 proc. badanych nie wie, że w krajach UE są urzędy odpowiedzialne za ochronę
danych. Obecnie funkcjonują one w państwach Unii na różnych zasadach, a projekt
Komisji Europejskiej je wzmacnia.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

1

Na podstawie informacji PE, KE oraz debat w komisjach i podczas sesji plenarnej PE.
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ZAŁĄCZNIK:
INFORMACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

The growing globalisation of data flows, via social networks, cloud computing,
search engines, location-based services, etc, arguably increases the risk that
people could lose control of their own data. MEPs are debating a major overhaul
of current EU data protection rules which aims to put people in control of their
personal data and to build trust both in social media and in online shopping and
communication in general.
The EU's current data protection laws date from 1995, before the Internet came into
widespread use. Today, 250 million people use the Internet daily in Europe. The new
rules will update the principles enshrined in existing legislation and apply them to the
new online environment, so as to ensure effective protection of the fundamental right
to data protection and improve certainty as to the law for companies.


What does the "data protection package" consist of?

The data protection reform package consists of two draft laws: a general regulation
covering the bulk of personal data processing in the EU and a directive on processing
data to prevent, investigate, detect or prosecute criminal offences or enforce criminal
penalties.
The draft regulation updates the principles set out in a 1995 directive, so as to keep
pace with major changes in data processing brought about by the Internet. It would
cover, for example, data processed on the Internet, e.g. for social networks, online
shopping and e-banking services, and off it, e.g. for hospital and university registers,
company registers of clients and personal data held for research purposes.The lead
MEP on the draft regulation is Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, DE).
The draft directive would replace and broaden the scope of a 2008 framework
decision on cross-border data processing in police and judicial cooperation. It is
designed to protect both domestic and cross-border transfers of data. The lead MEP
on the draft directive is Dimitrios Droutsas (S&D, EL).


Key definitions
1

Personal data
"Personal data" is any information concerning a person's private, professional or
public life. It may be a name, a photo, an email address, bank details, his/her posts on
social networks, medical information or his/her computer's IP address.
Data controller
"Data controllers" decide on the conditions, purposes and the manner in which
personal data are processed. They may be individuals, firms or public authorities.
Examples of individuals who act as data controllers include doctors, pharmacists and
politicians, when they keep data on their patients, clients and constituents.
Data processor
"Data processors" process personal information on behalf and under the authority of
data controllers but do not take decisions on conditions, purposes and means of the
processing (outsourcers). For example, payroll companies, accountants and market
research companies are data processors when they process personal information on
behalf of others (e.g. other companies or public authorities, which would be data
controllers in such cases). However, if they decide on conditions, purposes or act
beyond the instructions of the controllers, they become controllers for that specific
processing activity.
Data subject
Personal data are used to identify a natural person. That person is the "data subject".


What are the key issues?

Parliament’s political groups are discussing the amendments tabled to both the
regulation and the directive ahead of the Civil Liberties Committee vote. The aim is to
reach an agreement among the groups covering as many elements as possible of both
files, in order to have a strong mandate for the negotiations with the Council. Here is
an overview of some of the key issues under discussion.
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Right to be forgotten
The Commission proposal envisages a "right to be forgotten" to help people to
manage data protection risks online (Article 17). Under this provision, people would
be able to ask that their data be deleted if they no longer want them to be processed
and there are no legitimate reasons for keeping them.
However, this right would be restricted in some cases, for instance when the data are
needed for historical, statistical and scientific research purposes, for public health
reasons, for exercising the right of freedom of expression or when required by law.
In his proposed amendments to the Commission text, Mr Albrecht keeps this idea and
clarifies the cases in which the right to be forgotten should be balanced with other
rights, such as the freedom of expression. Some of the amendments tabled by other
MEPs propose to delete the right to be forgotten provisions, claiming that they cannot
be enforced in practice.
The Court of Justice of the EU is deliberating on a case brought by a Spanish citizen
against the operators of a search engine, which is linked to the right to be forgotten.
The question behind the case is whether a person may ask a search engine operator to
delete information about him/her from the search engine findings. The AdvocateGeneral is expected to publish an opinion on the matter on 25 June 2013 and the
judges should rule by the end of the year.
Explicit consent
Under the European Commission proposal, a company could process personal
information only after obtaining clear permission from the person (data subject), who
could withdraw his/her consent at any time. These provisions are laid down in Article
7 of the regulation.
The rapporteur's amendments retain this proposal. They also clarify that the execution
of a contract or the provision of a service cannot be made conditional upon consent to
processing personal data that is not strictly needed for the completion of that contract
or service. Furthermore, according to the draft report, the consent loses its effect as
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soon as the processing of personal data is no longer needed for the initial purpose for
which they were collected.
Some of the amendments tabled by MEPs would set a time limit for the consent to be
valid and others stress that the withdrawal of consent could lead to the termination of
the contract between the data controller and the data subject.
Profiling
The proposal sets limits to "profiling”, a practice that is used to analyse or predict a
person's performance at work, economic situation, location, health, preferences,
reliability or behaviour based on the automated processing of his/her personal data
(Article 20).
Mr Albrecht's proposed changes point out that profiling, as a general rule, would only
be allowed subject to a person’s consent or by law. It also clarifies that profiling
should not be used to identify children, lead to discrimination or include or generate
sensitive data (i.e. data revealing, inter alia, ethnic origin, political opinions, religion
or sexual orientation).
Some amendments tabled by other MEPs would impose stricter limits on profiling
only when it affects a person adversely. Some favour banning profiling by employers,
while others deal with profiling for the purpose of assessing risk and credit
worthiness. The profiling of sensitive data is the subject of a number of amendments.
Data portability
Under the Commission proposal, any person would have the right to request, for
example, from an email service provider, a copy of all his/her data in an electronic,
commonly-used format, to be transferred to another provider or service (so-called
right to “data portability”, Article 18).
In his draft text, Mr Albrecht merges the right to data portability with the right to data
access (Article 15) and stresses that a data controller should explain to a person in
clear and plain language whether his/her data are being processed and whether any
profiling measures have been applied.
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Some amendments tabled stress that data subjects should have the right to ask a
service provider to delete their data after having left this provider, while others argue
that portability should not necessarily entail deleting data.
Clear and plain language
When explaining their privacy policies, data controllers should use clear, plain
language adapted to the data subject, says the Commission text (Article 11).
The rapporteur proposes that data protection policies should be described by means of
easily understandable icons that would be developed by the Commission at EU level.
Some amendments would delete the obligation for data controllers to adapt the
language of privacy policies to the needs of each person. Others point out that a
common system based on icons “and other graphic features” could be developed to
outline privacy policies.
Penalties for companies
The European Commission proposal envisages penalties for serious breaches of the
rules (such as processing sensitive data without an individual's consent or without any
legal grounds) of up to €1 million or up to 2% of the global annual turnover of a
company. The fines would start out at €250,000 or up to 0.5% of turnover for less
serious offences, such as a company charging a fee to comply with a request from a
user for his or her data (Article 79).
Mr Albrecht does not modify the thresholds for sanctions in the Commission
proposal. However, he does list the criteria to be taken into account when determining
their severity and increases those for charging fees to data subjects.
Some of the amendments tabled by other MEPs would introduce the possibility of
imposing regular periodic data protection audits. Others would set different thresholds
for fines and toughen or relax the criteria for imposing sanctions. Some raise the issue
of the possible divergences among member states when imposing them.
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Data protection officer
Under the Commission proposal, companies employing at least 250 persons would be
required to appoint a data protection officer (DPO) (Article 35). This is based on the
German model.
Mr Albrecht's proposed amendments change the criteria for appointing a DPO, so the
criterion would be not how many employees a company has, but rather how many
people’s data it collects. The minimum would be set at 500 data subjects every year.
Organisations processing sensitive data or applying profiling measures regularly
should also appoint a DPO, says the rapporteur, adding that DPOs should be
appointed for four years, not two, as suggested by the Commission.
Under some MEPs’ amendments, appointing a DPO would not be mandatory. Some
stress that this person could perform his/her duties part-time, while others point out
that the company’s trade unions should have a say in the appointment. As to having a
minimum of 250 employees, some amendments delete this requirement while
imposing different criteria and others change the number of employees required.
The directive
Whereas the regulation will apply directly in all member states, the directive will need
to be transposed into their national laws. Rapporteur Dimitrios Droutsas (S&D, EL)
notes that it is important to remove disparities among member states’ existing laws in
this field and to close loopholes. To this end, Civil Liberties MEPs insist that this
directive should be dealt with at the same time as the regulation (as a package).
A number of concepts envisaged in the regulation, such as profiling, explicit consent,
using clear, simple language and appointing a data protection officer, should also
apply to the directive, says the draft text drawn up by Mr Droutsas.


Facts and figures

3,133 amendments were tabled to the proposal for a regulation in the Civil Liberties
Committee. Together with the amendments tabled in their opinions by the Industry
Committee (417), the Internal Market Committee (226), the Employment Committee
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(27) and the Legal Affairs Committee (196), they make a total of 3,999 amendments.
This is the highest number of amendments ever tabled to a single legislative file in
Parliament.
673 amendments were tabled to the draft directive in the Civil Liberties Committee.
Together with the amendments tabled by the Legal Affairs Committee in its opinion
(98), they make a total of 771 amendments.


Who are the key MEPs dealing with this reform?


Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, DE) is the rapporteur for the regulation



Dimitrios Droutsas (S&D, EL) is the rapporteur for the directive



Seán Kelly (EPP, IE): rapporteur for opinion - Industry Committee
(regulation)



Lara Comi (EPP, IT): rapporteur for opinion - Internal Market Committee
(regulation)



Nadja Hirsch (ALDE, DE): rapporteur for opinion - Employment Committee
(regulation)



Marielle Gallo (EPP, FR): rapporteur for opinion - Legal Affairs Committee
(regulation)



Axel Voss (EPP, DE): rapporteur for opinion - Legal Affairs Committee
(directive)



What happens next?

The Civil Liberties Committee will vote on Parliament's negotiating mandate as soon
as possible. The negotiating team will then be ready to kick off the talks with the
member states.
The Irish Presidency wants to have a negotiating mandate in the Council ready by
June. Once the Civil Liberties Committee has its mandate ready and member states
have agreed on a common text, the discussions will start. The aim is to reach an
agreement by the end of the year, so that the Civil Liberties Committee first and later
the full House can endorse it before the next European Elections in 2014.
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Once adopted, member states would have 2 years to adapt their national legislation to
the new laws (both the regulation and the directive).



25.01.2012: Commission proposals for a regulation and a directive



29.05.2012: Workshop held by the Civil Liberties Committee



9-10.10.2012: Interparliamentary Committee Meeting - "Building trust in a
digital and global world"



10.01.2013: Presentation of the draft reports by Messrs Albrecht and Droutsas



23.01.2013: Internal Market Committee votes on its opinion



20.02.2013: Industry Committee votes on its opinion



21.02.2013: Employment Committee votes on its opinion



27.02.2013: Deadline for presenting amendments in the Civil Liberties
Committee



19.03.2013: Legal Affairs Committee votes on its opinion



20.03.2013: First discussion on amendments in the Civil Liberties Committee



6-7.05.2013: Second discussion on amendments in the Civil Liberties
Committee



First half of 2013: Civil Liberties Committee vote on the negotiating mandate



Second half of 2013: Parliament-Council negotiations



Beginning of 2014: Civil Liberties Committee vote on text agreed text with
Council, then plenary vote (Parliament as a whole)
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EXECUTIVE SUMMARY
Background
While cloud computing is not a new technology per se and has been developed and
marketed primarily for profit-driven purposes, the growing reliance on its infrastructures
and services poses a series of challenges for EU strategies and policies. This study
addresses these challenges, examining the current EU framework in the field and
highlighting the legal aspects in relation to the right to data protection, the issue of
jurisdiction, responsibility and the regulation of data transfers to third countries.

Aim
The study starts by investigating the issues at stake when dealing with cloud computing
(Sections 1 and 2). It suggests that the main concern arising for private citizens,
companies and public administration using cloud technologies is not so much the
possible increase in “cyber” fraud or crime than the loss of control over one’s
data. From a risk-assessment perspective, the higher risk is indeed to be found in the
management of the data contained in data centres, whether this management is of a
criminal nature or not.
Currently, the EU framework on cloud computing in relation to cybercrime lacks a clear
sense of direction, priorities and practical coordination (Section 2.2). The various
components of the EU’s cybercrime policy framework fall under the responsibility of
different services and involve different groups of experts and ‘stakeholders’. The
Commission’s decision to locate the European cybercrime centre (EC3) within EUROPOL
raises further questions over the respective roles of the European Network and Information
Security Agency (ENISA) and EUROPOL. Moreover, the way in which the Commission
envisages the role of EC3 perpetuates the habit of providing a list of activities, blurring
priorities and a sense of direction, as well as a reliable assessment of the resources that are
required to meet the stated goals. However, the main concern remains the lack of a
concept of ‘cybercrime’ within the EU. This has direct implications for the functioning of the
proposed EC3 as part of EUROPOL and creates a wider degree of uncertainty for the
individual as regards lower data protection standards for ‘cybercrime’ and whether this
differs from other crimes such as ‘computer crime’ and/or other ‘serious crimes’. In the
field of cybercrime, the study thus strongly underlines that the challenge of privacy in a
cloud context is underestimated, if not ignored (Section 3). In most European fora
dealing with cybercrime, Data Protection laws appear to be marginalised in the agenda and
inadequately addressed. The data subject and its protection are therefore key to ensure
that the rule of law, democratic principles and human rights are guaranteed by EU law and
regulations.
This study therefore examines in depth what is at stake from the perspective of data
protection and privacy (Sections 3 and 4). The set of relations currently defining cloud
computing technologies encompasses negotiations and tensions between public authorities,
private entities and public and private authorities. In this set of relationships, data
protection and privacy are often objects of negotiation to the detriment of individual rights.
Where cloud computing is possibly most disruptive is where it breaks away from the
forty-year-old legal model for international data transfers, jeopardising the rights of
the EU citizens:
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Consumers’ rights are subsumed into a complex mesh of contracts among private
entities. Therefore, from a legal perspective, the challenge of jurisdiction is central.
The legal determination of both the responsibilities and legal liabilities of data
controllers and processors and the rights of the individual as ‘data subject’ are
paramount.



Lack of legal certainty surrounding the concept of cybercrime and legal frameworks
of cloud-based investigations, as well as inadequate tools to safeguard privacy and
data protection increase the potential for misuses and abuses by law enforcement
actors and agencies. European citizens’ data are not sufficiently protected in this
regard. This aspect is enhanced by exceptional measures taken in the name of
security and the fight against terrorism. The US context is here particularly
illuminating, both in the case of the Patriot Act and in the case of the US Foreign
Intelligence Surveillance Amendment Act (FISAA) of 2008. In this case, the question
of the legal framework of data transfers/processing to third countries is critical.

These elements, examined throughout this study, have been neglected in EU policies and
strategies, despite their very strong implications for EU data sovereignty and the protection
of citizens’ rights.
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GENERAL INFORMATION
KEY FINDINGS


The main concern arising from the growing reliance on cloud computing is less the
possible increase in cyber fraud or crime than the loss of control over individual
identity and data.



To a large extent, cloud computing is not a genuinely new technology, it contributes
to the growth of cross-border transfers of data and as such poses a set of original
challenges to EU policies, including with regard cybercrime and privacy.



These challenges comprise, first and foremost, the establishment of clear priorities
in the current set of measures implemented by EU agencies, bodies and institutions
in relation to “cyber” security matters. Who is most at risk in the context of cloud
computing, and how these risks come about, are core questions in this regard.



Cloud computing raises a number of specific legal challenges in relation to the right
to data protection, including the development of a legal definition of cybercrime, the
issue of jurisdiction and responsibility, the regulation of data transfers to third
countries, and of the work of EU agencies.



Risks associated with cloud computing are an exacerbation of traditional information
security concerns. The risk faced by individuals using cloud services is the most
central.



There is considerable disagreement over the risks that can actually be attributed to
cybercrime. Some experts consider that companies are most at risk and face the
steepest costs, while others argue convincingly that average citizens are the most
concerned.



The various components of the EU’s cybercrime policy framework currently fall
under the responsibility of different services and involve different groups of experts
and ‘stakeholders’. This contributes to unclear priorities and possible misallocation of
resources.



The Commission’s decision to locate the European cybercrime centre (EC3) within
EUROPOL raises the question of the respective roles of ENISA and EUROPOL.



The way in which the Commission envisages the role of EC3 perpetuates the habit of
providing a list of activities, blurring priorities and a sense of direction, and lacking a
reliable assessment of the resources that are required to meet agreed goals.



The set of relations currently defining cloud computing technologies encompasses
negotiations and tensions between public authorities, private entities and public and
private authorities. In this set of relationships, data protection and privacy are often
objects of negotiations to the detriments of the individuals’ rights.



If one places the individuals and her/his rights at the centre of the discussion, the
cybercrime dimension is but one of the pending issues. Where cloud computing is
possibly the most disruptive is in the fact that cloud computing breaks away from
the forty-year-old legal model for international data transfers.



In the field of cybercrime, the challenge of privacy in a cloud context is
underestimated, if not ignored. In most European fora dealing with cybercrime, Data
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Protection laws appear to be very marginal in the agenda and inadequately
addressed to meet the challenges.


The question of privacy and data protection is furthermore challenged by
exceptional measures taken in the name of security and the fight against terrorism.
The US context is here particularly highlighting, both in the case of the Patriot Act
and in the case of the Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act (FISAA) of
2008. These elements have been totally neglected, despite very strong implications
on EU data sovereignty and the protection of its citizens’ rights.



Conceptual uncertainties emerge in relation to the wide room of discretion by the
Member States at times of establishing jurisdiction i.e. the applicable implementing
law of the Member State under the Data Protection Directive (DPD). This most
directly causes uncertainty for any affected individual who might face conflict of laws
resulting from the multiple national implementing legislations. A targeting/directing
test would establish jurisdiction in relation to data connected to the EU, but would
not rule out conflict of laws nor preclude secret surveillance by third countries. Yet,
these initiatives should be seen as valuable tool to ensure that US companies are “in
principle” covered by EU Data Protection Law



An‘accountability approach’ would imply the vesting of obligations and liabilities
upon every actor with considerable power, i.e. knowledge and control of the
personal data. This explains why anonymous data, i.e. data to which there is a
minimized risk of unauthorized access, are no ‘personal data’ in the DPD. Standard
setting on the EU level as regards what constitutes personal data would contribute
to a harmonized approach to the “who” question (see Annex 2), i.e. who is the cloud
user data (joint) controller, data processor, data subject. This “who” question is
important in light of the question of jurisdiction and the resulting or potential
responsibilities, liabilities and obligations towards the individual.



Definitional uncertainties also emerge in relation to self-regulatory data protection
regimes ‘quite separate from the wider EU level framework on data protection’,
when assessing data transfers to third countries. The notion of ‘adequacy’ as
regards data transfers to third countries is defined on several levels (Member
States, European Commission and EUROPOL), and this further expands the
vulnerability of the data subject as regards what actually are ‘adequate data
protection standards’, and the capacity to control her/his data as a fundamental
right. This is exacerbated by the lack of a concept of cybercrime within the EU,
which creates even more legal uncertainty for the individual as regards the
justification of lower data protection standards for cybercrime.
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INTRODUCTION
KEY FINDINGS


The main concern arising from the growing reliance on cloud computing is less the
possible increase in cyber fraud or crime than the loss of control over individual
identity and data.



To a large extent, cloud computing is not a genuinely new technology, it contributes
to the growth of cross-border transfers of data and as such poses a set of original
challenges to EU policies, including with regard cybercrime and privacy.



These challenges comprise, first and foremost, the establishment of clear priorities
in the current set of measures implemented by EU agencies, bodies and institutions
in relation to “cyber” security matters. Who is most at risk in the context of cloud
computing, and how these risks come about, are core questions in this regard.



Cloud computing raises a number of specific legal challenges in relation to the right
to data protection, including the development of a legal definition of cybercrime, the
issue of jurisdiction and responsibility, the regulation of data transfers to third
countries, and of the work of EU agencies.

This study argues that the main concern arising from the growing reliance on cloud
computing by private citizens, companies and public administration is less the possible
increase in “cyber” fraud or crime than the loss of control over individual identity and data.
As we will detail further below (1.1.), cloud computing does make cross-border transfers of
data ubiquitous and instantaneous in our “information societies”. As such, cloud computing
has drawn the attention on the need for a global regulation of the Internet, but this focus
on regulation has rendered the individual and his rights invisible. The discussion has
concentrated on issues of traceability of IP addresses in a cloud computing context, on
threats to national security associated with cyber attacks on critical infrastructures, and on
dramatic forms of cyber criminality such as child pornography. The citizen is taken into
account, but as the victim of crimes such as identity theft or botnet attacks, not as a bearer
of rights, including the right to data protection and to privacy.
This note aims at reverting this trend and examines the consequences of putting the
individual at the centre of the system of triangular diplomacy at play over the question of
cloud computing, between national authorities of the country where s/he resides, the
companies providing cloud computing infrastructures, platforms and services, and the
international stage where other national governments and transnational bodies such as the
EU define the stakes involved in the global regulation of an Internet redefined by cloud
computing innovations.
Assessing these innovations is important in order to avoid both sceptical and catastrophic
framings of cloud computing. For the sceptics, cloud computing has brought no particular
change. For the catastrophists, cloud computing is a radically new phenomenon that calls
for more control over the Internet, viewed as a “Far West” with outlaw, but without a
proper sheriff. As this note will argue, the terminology of “the cloud” in itself comes from
advertisement, and reflects an effort at “branding” distributed parallel computation
services. But “the cloud” does not float in the air and is not purely virtual. It involves an
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infrastructure of data centres that is thoroughly territorialised, within which data moves at
high speed and can neither be traced nor localised easily. Cloud computing thus creates a
series of challenges tied to the means of countering attacks, to the difficulties for law
enforcement agencies to trace the activities of criminals, ad to the quasi-impossibility for
EU citizens to know exactly what has been done with their personal data when it is
processed by companies either using or providing cloud services. Existing legal protections,
such as Safe Harbour for US-based companies, are limited. They rest on the good will of
third parties and are not tied to real enforcement powers. This also holds true when the
data (whether personal or anonymised) of EU citizens is used for the purpose of preventing
illegal acts.

1.1.

Cloud computing technologies

Cloud computing can be defined in general terms as the distributed processing of data on
remotely located computers accessed through the Internet1. To some extent, cloud
computing is not really a new technology, but a new business model for companies such as
Amazon, Google or Microsoft to commoditise the extraneous capacities of their data
centres. The more advanced forms depend on new software techniques that allow
simultaneous processing of data, distributed automatically over massively parallel
hardware.
Cloud computing is geographically distributed across data centres. A data centre is a
warehouse-sized building equipped with backup power supplies and air conditioning,
housing racks containing tens of thousands of identical circuit boards (called “blades” each containing a complete powerful computer) and disk drives. The blades and disks are
all connected to high speed networking cables, and the programs to be run are
orchestrated by an underlying “fabric” of software managing the available resources. While
some of these data centres can be located2, a consolidated map of all of them is currently
not available.
There is arguably not a single cloud but several. The cloud can firstly be understood in
terms of the services provided through it. Most studies distinguish between at least three
technical varieties of cloud computing in this regard:
1. Infrastructure-as-a-Service (IaaS): the provision of computing and storage
resources for remote control over the Internet. These resources usually are “virtual”
machines, simulations of machines in software which share the resources of many
physical machines efficiently.
2. Software-as-a-Service (SaaS): the provision of software applications (e.g. for word
processing or spreadsheets), running on server computers in a datacentre, to
remote users through their local computer acting as a terminal.
3. Platform-as-a-Service (PaaS): a Cloud operating system designed to distribute the
dynamically varying demand for resources automatically over hundreds or
thousands of machines, without needing to alter the code of programs written for
that platform.

1
See, inter alia, European Commission (2012(e)), Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe,
COM(2012) 529 final.
2
See
e.g.:
http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/
or

http://www.zdnet.com/blog/microsoft/where-in-the-world-are-microsofts-datacenters/5700.
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Each of these forms of cloud computing allow customers to be billed only for the resources
they use, and more resources can be allocated “elastically” up to the aggregate capacity of
the available data centres. Services such as Google Search or Facebook social networking
are not examples of cloud computing as such, but are applications built on a foundation of
PaaS architecture. Office365 is an example of SaaS. Services offering the hosting of virtual
machines running the user’s choice of operating system are an example of IaaS. A further
distinction can be made between public clouds which involve the provision of
IaaS/SaaS/PaaS to many customers sharing the processing power of a machine in a data
centre, contrasted, and private clouds which are used only by a single customer (or a
restricted group) usually for security reasons.
Although the application software must be written from scratch in special languages, only
PaaS is capable of the true “elastic” scaling of demand from one machine to many
thousands. By contrast, IaaS is arguably not “real” cloud computing at all, in that the only
difference from traditional means of leasing computing power at a distance is that the
machines are virtual. So far, major commercial PaaS platforms are offered only by US
companies. Most cloud providers in the EU are actually reselling services controlled and
designed in the US, and their privacy policies state that data will be exported to the US.

1.2.

Cloud computing, cybercrime and privacy: what are the
challenges?

If to some degree cloud computing is not a genuinely new technology, it does nonetheless
hold the potential for presenting original challenges to EU policies in the field of information
society as well as justice and home affairs. The growing reliance on cloud computing
contributes to the growth of trans-border flows of data, not only within the EU, but also
with third countries and particularly the United States. Cloud computing is usually
envisaged as a challenge to the global regulation of the Internet. In the field of security,
these concerns involve the questions of (information) infrastructure protection on the one
hand, of the fight against crime on the other, as well as defence considerations linked with
possibilities of cyber-spying and cyber-sabotage. These are certainly important stakes, but
they fall mostly under the responsibility of Member States. Given that this study focuses on
the EU, we will in the following pages concentrate on the issues related to the protection of
EU citizens against crime, and to the guarantee of his fundamental freedoms and rights in
the context of an increasingly cloud-intensive Internet.
The ‘challenge of challenges’, so to speak, is therefore to clarify what it is that EU
bodies should be predominantly concerned with in the first place. This is a
particularly timely discussion, given the recent creation of a European Cybercrime Centre
(EC3) within the European Police Office EUROPOL, and the forthcoming adoption of an EU
Cybersecurity strategy by the European Commission (foreseen December 2012 at the time
of writing). Should the focus be on combating online criminality (i.e. cybercrime) in order to
protect the data of EU citizens from fraudsters using ‘the cloud’ as an asset or a target? Is
the main concern tied to the loss of sovereignty resulting from cyber-sabotage and cyberspying and tensions among states? Or should the emphasis be placed on providing legal
certainty in jurisdiction-spanning transfers of data involving a multiplicity of data controllers
and processors? Ultimately, this raises the question of who is most affected by online
developments among companies, states and individuals. As discussed in the study, it is
certainly the case that the most pressing challenge, which is still not examined and
recognised as such, lies with the provision of legal certainty to EU citizens regarding their
right to data protection and their right to privacy.
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The question of priorities associated with the challenge of privacy is thus central, and is the
main issue discussed in this study. More specifically:


Section 2 provides an overview of the current knowledge on risks arising from
the growing reliance on cloud computing, continuing with a brief survey of the
EU policy and operational framework in this regard.



Section 3 builds on the conclusions of this overview to suggest that the main
concern might not lie specifically or exclusively in dealing with fraudsters. Cloud
computing brings into focus the triangular diplomacy at play between
states, companies and the inter-state system in the global regulation of the
Internet. The unfolding of this triangular diplomacy puts into question the degree
to which the protection of individuals is central in current discussions of cloud
computing. In this regard, it appears that the provision of the best legal and
technical guarantees to EU citizens regarding their data is the most central and
pressing challenge.



Section 4 develops a legal perspective on this discussion. Cloud computing and
cybercrime pose legal challenges to fundamental legal concepts in the fragmented
EU legislative framework. Firstly, definitional uncertainties relate to the Member
States’ discretion to establish jurisdiction, and this creates legal uncertainty for the
individual as regards the applicable law. Secondly, definitional uncertainties relate to
the multiple definitions of adequacy as regards data transfers to third countries, and
this creates legal uncertainty for the individual as regards the definition of ‘adequate
data protection standards’. This is exacerbated by the lack of a concept of
cybercrime within the EU, which creates even more legal uncertainty for the
individual as regards the justification of lower data protection standards for
cybercrime.



Section 5, finally, outlines several key recommendations for current and upcoming
EU activities with regard cloud computing.

2. CLOUD COMPUTING, CYBERCRIME, PRIVACY: THE EU
FRAMEWORK
KEY FINDINGS


Risks associated with cloud computing are an exacerbation of traditional information
security concerns. The risk faced by individuals using cloud services is the most
central.



There is considerable disagreement over the risks that can actually be attributed to
cybercrime. Some experts consider that companies are most at risk and face the
steepest costs, while others argue convincingly that average citizens are the most
concerned.



The various components of the EU’s cybercrime policy framework currently fall
under the responsibility of different services and involve different groups of experts
and ‘stakeholders’. This contributes to unclear priorities and possible misallocation of
resources.
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The Commission’s decision to locate the EC3 within EUROPOL raises the question of
the respective roles of ENISA and EUROPOL.



The way in which the Commission envisages the role of EC3 perpetuates the habit of
providing a list of activities, blurring priorities and a sense of direction, and lacking a
reliable assessment of the resources that are required to meet agreed goals.

"The advanced methods discovered in Operation High Roller show fraudsters moving
toward cloud-based servers with multi-faceted automation in a global fraud campaign"
(David Marcus, director of security research for McAfee Labs - June 2012).
In a white paper published in June 20123, McAfee and Guardian Analytics described what
supposedly exemplified cybercrime moving to the cloud. "Operation High Roller" designates
a series of highly sophisticated campaigns designed to take money out of bank accounts in
Europe, the U.S. and South America through automated transfers. If the first stage of the
fraud can be seen as "traditional" (phishing e-mail, use of a Trojan - in this case Zeus or
SpyEye), the final stage was allegedly more innovative, the fraudsters operating malware
from a server in the cloud. The McAfee/Guardian Analytics white paper concluded by
stressing new opportunities for criminals arising from “the cloud”.
The latest Europol Report dedicated to cybercrime (iOCTA - 2011) echoes these concerns.
It states that the process of outsourcing data storage to third parties (as a cost-saving
option and a way of remote access to data from any location) "poses both a threat to users
and a challenge to law enforcement. Data stored in the Cloud is not only accessible to all
authorized users, but also vulnerable to external attacks"4.
The fraud described in Operation High Roller indeed shows how the cloud can be used for
illicit purposes. It also emphasizes the high level of sophistication of the individuals who
planned it.
The 2002 Proposal for a Council Framework Decision on attacks against information
systems, in its §28 distinguishes between ‘criminal attack (threat) to computer
infrastructure’ and ‘computer-assisted crime (threat)’:
First, threats to computer infrastructures, which concern operations to disrupt,
deny, degrade or destroy information resident in computers and computer networks,
or the computer and networks themselves. Secondly, computer-assisted threats,
which concern malicious activities, such as fraud, money laundering, child
pornography, infringement to intellectual property rights and drug trafficking, which
are facilitated by the use of a computer.
However, while the cloud certainly offers new possibilities for criminals and can be a
facilitator for a wide range of criminal activities, to single out cloud computing as a new
type of cybercrime is problematic, and this section emphasises the following:


First, cloud technologies are a means to commit crime, much like other
computer-related technologies (i.e. viruses, phishing, botnets, malware, etc.).

3

Marcus, D. and Sherstobitoff, R. (2012), Dissecting Operation High Roller, White Paper, June 2012.
EUROPOL (2011), Threat Assessment Report (Abridged), Internet Facilitated organised Crime – iOCTA, January
2011, p.10.
4

16

Fighting cyber crime and protecting privacy in the cloud

____________________________________________________________________________________________


2.1.

Second, if cloud technologies can be seen as a key challenge for all online data
storage users, major risks are not necessarily coming from fraudsters.

What is at risk with the cloud?

Among the various reports tabled by EU institutions as well as other public or private
bodies in recent years on cloud computing, cybercrime is not particularly singled out as a
specific concern. Out of the ten ‘top security risks’ listed by the European network and
information security agency ENISA in a recent report on the cloud5, only two, possibly three
can be potentially related to criminal activities. This includes the possibility of attacks
launched on isolation mechanisms (since cloud computing is based on multi-tenancy and
shared resources, isolation of tenant ‘spaces’ is central), the compromising of management
interfaces which would give attackers access to a potentially greater set of resources than
in traditional, networked computing, and the possibility of a so-called ‘malicious insider’
within a cloud service provider. These risks are arguably an exacerbation of
traditional information security concerns rather than something brought about
exclusively by cloud computing. The same can be said about the above mentioned
Operation High Roller, where the fraud was based on a denial-of-service attack - DoS
attack, i.e. an attempt to make a machine or network resource unavailable to its intended
users that has nothing specific to the cloud.
By contrast, the central point emphasised in the ENISA report is the risk faced by
customers if the cloud provider makes improper use and/or mismanages the data
contained in its data centres. One of the main challenges raised by cloud computing are
those of privacy and trust and not only security, even though the quality of the protection
measures put in place is of course central. Cloud-computing infrastructure is indeed today
almost exclusively owned by private companies, and represents a significant and growing
part of the Internet. Thus, the economic aspects and commercial interests should not be
underestimated. The cloud services provided by well-known US based company Amazon
(under the label Amazon Web Services, EWS), for instance, is presumed to account for 1%
of all Internet consumer traffic6. This trend appears to be reinforced as the current
economic and financial crisis brings budgetary control into the spotlight, leading public
authorities to opt for outsourcing cloud computing to private entities, sometimes to the
detriment of other initiatives. A good example is the June 2012 decision by US space
agency NASA to shift part of its infrastructure to the aforementioned Amazon EWS to the
detriment of its efforts in the development of open-source cloud platform OpenStack, an
initiative it had founded with company Rackspace Hosting7.
The question, in this regard, is whether the focus on cloud computing from the
perspective of cybercrime is appropriate and in tune with the challenges raised
by cloud computing. As detailed in the following subsection, this is all the more stringent
as the current EU policy framework dealing with cybercrime is piecemeal, a situation that
follows in part from the development of two distinct perspectives, one pertaining to
network and information security and the other to law-enforcement.

5
European Network and Information Security Agency (ENISA) (2009(a)), Cloud computing: benefits, risks and
recommendations for information security, Heraklion, November 2009.
6
Based on estimates by US-based start-up Deepfield, see: Labovitz, C. (2012), ‘How Big is Amazon’s Cloud?’,
18.3.2012, available from: http://www.deepfield.net/2012/04/how-big-is-amazons-cloud/, retrieved 20.8.2012.
7
See the announcement by NASA Chief Information Officer Linda Cureton, ‘IT Reform at the National Aeronautics
and
Space
Administration’,
8.6.2012,
available
from
http://blogs.nasa.gov/cm/blog/NASA-CIOBlog/posts/post_1339205656611.html, retrieved 20.8.2012.
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2.2.

2.2.1.

Cloud computing and the EU legal, policy and operational
framework
The problem with measuring cybercrime

The 2007 EU Commission's communication dedicated to computer-related crimes gives this
definition of cybercrime: "criminal acts committed using electronic communications
networks and information systems or against such networks and systems":
In practice, the term cyber crime is applied to three categories of criminal activities.
The first covers traditional forms of crime such as fraud or forgery, though in a
cyber crime context relates specifically to crimes committed over electronic
communication networks and information systems (hereafter: electronic networks).
The second concerns the publication of illegal content over electronic media (i.e.
child sexual abuse material or incitement to racial hatred). The third includes crimes
unique to electronic networks, i.e. attacks against information systems, denial of
service and hacking8.
As underlined by many scholars and experts, this definition of cybercrime is highly
problematic from a legal point of view. The lack of a concept of ‘cybercrime’ within the EU
has direct implications for the functioning of the proposed European Cybercrime Centre
(EC3) as part of EUROPOL9, and creates a larger degree of uncertainty for the individual as
regards lower data protection standards for ‘cybercrime’ and whether this differs from other
crimes such as ‘computer crime’ and/or other ‘serious crimes’. Furthermore, the scope of
this definition, as well as the three types of crime presented (internet facilitating various
types of crimes, illegal use of online data, crimes specific to electronic networks) means
that a significant proportion of criminal activities fall, in one way or another, under the
heading of cybercrime.
As a consequence, attempts to measure the cost of cybercrime should be
considered with caution, all the more since available figures tend to be hotly disputed,
as the recent controversy over the Detica study in the United Kingdom illustrates. In
February 2011, the UK Cabinet Office commissioned Detica, a private company working in
the area of information intelligence with governments and commercial customers, to work
jointly with the UK Office of Cyber Security and Information Assurance (OCSIA)10 to assess
the costs of cybercrime to the British economy. The Detica study focused on three
phenomena:
1. identity theft and online scams affecting UK citizens;
2. IP theft, industrial espionage and extortion targeted at UK businesses;
3. Fiscal fraud committed against the Government.
It calculated the magnitude of the costs of cyber crime using three-point estimates (worstcase, most-likely case and best-case scenarios), focusing in particular on IP theft and
industrial espionage and its effect on the different industry sectors. According to the study’s
most-likely scenario, the cost of cybercrime to the UK amounted to £27bn per annum. A
8

European Commission (2007), Communication to the European Parliament, the Council and the Committee of the
Regions - Towards a general policy on the fight against cyber crime, SEC(2007) 641, SEC(2007) 642,
COM/2007/0267 final, Brussels, 22.5.2007.
9
European Commission (2012(d)), Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament Tackling Crime in our Digital Age: Establishing a European Cybercrime Centre, COM(2012) 140 final,
Brussels, 28.03.2012, p. 7.
10
The OCSIA supports the UK Minister for the Cabinet Office and the National Security Council in determining
priorities in relation to securing cyberspace. The unit provides strategic direction and coordinates action relating to
enhancing cyber security and information assurance in the UK.

18

Fighting cyber crime and protecting privacy in the cloud

____________________________________________________________________________________________
significant proportion of this cost comes from the theft of IP from UK businesses, which
they estimate at £9.2bn per annum.
These figures have been met with skepticism, to the extent that an alternative study was
subsequently commissioned, this time by the UK ministry of Defence. Undertaken by four
independent researchers, the second study built on a report initially commissioned in 2008
by ENISA on `Security Economics and the Single Market'11. The report submitted to ENISA
analysed the statistics available at the time, their shortcomings, and the ways in which
they could lead to incorrect policy decisions. One of the element emphasized in this study
was the lack of hard data about information security failures, as many of the available
statistics are not only poor but are collected by parties such as security vendors or law
enforcement agencies that have a vested interest in under- or over-reporting.
The report commissioned by the UK ministry of Defence, entitled 'Measuring the Cost of
Cybercrime'12, further identified which figures are actually known, what can reasonably be
estimated and what can only be guessed. According to the data gathered and analysed, it
came to the following conclusions13:
1. Traditional frauds such as tax and welfare fraud cost citizens a few hundred
pounds/euros/dollars a year. With such crimes, the costs of defence – i.e. the
monetary equivalent of prevention - are much less than the amounts stolen.
2. Transitional frauds such as payment card fraud cost citizens a few tens of
pounds/euros/dollars a year. Online payment card fraud, for example, typically runs
at 30 basis points, or 0.3% of the turnover of e-commerce firms. Defence costs are
broadly comparable with actual losses, but the indirect costs of business foregone
because of the fear of fraud, both by consumers and by merchants, are several
times higher.
3. The new cyber-frauds such as fake antivirus net their perpetrators relatively small
sums, with common scams pulling in tens of cents/pence per year per head. In
total, the earnings of cyber-fraudsters might amount to a couple of dollars per
citizen per year. But the indirect costs and defence costs are very substantial, at
least ten times that. The cleanup costs faced by users (whether personal or
corporate) are the largest single component; owners of infected PCs can spend
hundreds of dollars, while the average cost to each of us as citizens runs in the low
tens of dollars per year. The costs of antivirus (to both individuals and businesses)
and the cost of patching (mostly to businesses) are also significant at a few dollars a
year each.
The report concludes that despite the fact that cybercrimes are global and have
strong externalities, the figures suggest that less funding should be allocated to
measures anticipating cybercrime (on antivirus, firewalls, etc.) and more to
reactive measures: that is to “the prosaic business of hunting down cyber-criminals and
throwing them in jail". Another element usefully recalled in the report is the mere fact that
the misallocation of resources associated with cybercrime results more from
economic and political factors than from behavioral ones and that "previous studies
of cybercrime have tended to study quite different things and were often written by
organisations (such as vendors, police agencies or music industry lawyers) with an obvious
`agenda'"14.
11

Anderson, R., Bohme, R., Clayton, R., Moore, T. (2008), Security Economics and the Single Market, 2008.
Anderson, R., Barton, C., Bohme, R. et al (2012), Measuring the Cost of Cybercrime, Workshop on the
Economics of Information Security, June 2012.
13
Ibid, Conclusions of the study, p.25
14
Ibid, p.2
12
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This element in particular contrasts with the conclusions of the Detica report, which
presents business as facing the steepest costs and encourages more governmental funding
in the area of prevention and improvement of cyber security. One should keep in mind that
Detica is part of BAE Systems, a global defence and security company, with activities in the
field of cybersecurity, risk management and compliance. As underlined in the UK ministry
of Defence report, the long-term winners of the fight against cybercrime as it is now
steered may well be firms such as BAE Systems, but also Google and Microsoft as people
are driven to webmail services with good spam protection. One could argue here that the
need to fight cybercrime in a proactive manner is an argument deployed by
industry, largely for commercial purposes.
This is all the more important as the reports of EU bodies draw significantly on the
expertise provided by private companies. EUROPOL’s 2011 iOCTA report states for instance
that “whilst the value of the cybercriminal economy as a whole is not yet known, one
recent estimate of global corporate losses stands at approximately $1 trillion per year”
(p.5). This figure is derived from a report by antivirus software provider McAfee on
"Unsecured Economies: Protecting Vital Information" released at the World Economic
Forum annual meeting in Davos in 2009. To avoid the risk of inflation in assessments of
cybercrime, it seems that legal clarity and precision are important: the iOCTA report
describes in length “internet facilitated organised crime”, without clarifying what cybercrime
covers and does not cover. In the meantime, iOCTA remains conservative for what
concerns cloud computing. Echoing the findings of the 2009 ENISA risk assessment of the
cloud, iOCTA actually implies that cybercrime is less central than the customerprovider relationships:
whilst corporate owned servers are evidently themselves subject to hacking, the
lack of direct control entailed by cloud computing raises concerns about whether
security measures will be properly enforced by the storage provider, or understood
by the data owner or customer. In the cloud computing scenario, for example, the
personal and financial data of retail customers could be stored on the Internet by a
third party without that customer’s knowledge, and without the direct control of the
organisation who has processed that data. The key to cloud computing’s success
and long-term uptake will be whether the convenience of remote access will be
matched by confidence in its security provisions. (p.10)
There is no doubt that computer-related crimes are serious matters affecting citizens as
well as public infrastructures and private businesses. The question, however, is
whether the priority lies in a technological build-up and proactive measures, or in
the pursuit of traditional criminal justice aims. Section 4 below outlines in this regard
the critical importance of having legal certainty on the ownership over one’s data, and thus
the importance of consent of the customers. With regard risks of financial fraud, botnets,
hacking, phishing, spamming, the new opportunities offered by the cloud, are also real.
One should however not lose sight of what is at stake in the emphasis placed on security
provisions related to the cloud, and whose interests are thereby promoted. Moreover, the
lack of legal certainly that surrounds the concept of cybercrime, as well as the lack of
certainty when it comes to its costs, raises concerns towards the EU policy framework in
the field.
2.2.2.

The EU legal and policy framework

The EU legal and policy framework regarding cybercrime, fundamental freedoms and rights
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including the right to privacy has already been described in detail elsewhere15. The
principal, general-purpose legal instrument in this area remains the 2001 Council
of Europe Convention on Cybercrime (ETS 185). In addition, and although a number
of policy documents have sought to provide a strategic overview of EU measures – most
recently the European Commission’s communication on ‘Tackling crime in our digital age’ 16
, there is no overall policy orientation on the issue. It remains to be seen whether the
upcoming EU strategy on cybersecurity, announced in May 2012, will provide such a
framework.
Criminal law measures adopted through the EU on the question of cybercrime have focused
most substantively on the question of attacks on information systems. The relevant
instrument here is Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on
attacks against information systems17. The implementation of this Decision was reviewed in
July 2008, with the Commission report highlighting the need for an update in light of the
increase of ‘botnet’-based attacks18. In September 2010, the Commission published a
proposal for a directive repealing Framework Decision 2005/222/JHA, which is currently
awaiting Parliament first reading19. References to cyber-crime can also be found in criminal
law instruments targeting the sexual exploitation of children and child pornography.
Measures listed in Council Framework Decision 2004/68/JHA target both online and offline
conducts20. The Framework Decision has been replaced by Directive 2011/92/EU of 13
December 2011, which establishes minimum common rules among Member States (beyond
the objective of approximation contained in the Framework Directive), incorporates
elements from the relevant Council of Europe Convention adopted in 2007 (ETS 201), and
includes elements regarding new criminal offences in the IT environment21. Criminal law
measures related to cybercrime and adopted through the EU, finally, are also said to
include the ‘online’ components of other offences22. This comprises terrorism, as provided
for by Council Framework Decision 2008/919/JHA23 as well as acts of racism and
xenophobia24.
The question of cybercrime is also considered in the context of EU measures related to
network and information security (NIS) and critical information infrastructure protection
(CIIP). NIS and cyber-crime (understood as ‘computer-related crime’) were initially
considered within the same framework, as the Commission’s first ‘cybercrime
communication’ of January 2001 illustrates25. As early as June 2001 however, the
15
Peers, S. (2009), Strengthening Security and Fundamental Freedoms on the Internet – An EU Policy on the
Fight Against Cybercrime, PE 408.335, European Parliament, Brussels, January 2009.
16
European Commission (2012(d)).
17
Council of the EU (2005), Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against
information systems, OJ L 69/67, 16.3.2005.
18
European Commission (2008), Report from the Commission to the Council based on Article 12 of the Council
Framework Decision of 24 February 2005 on attacks against information systems, COM(2008) 448 final, Brussels,
14.7.2008.
19
European Commission (2010(b)), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
attacks against information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA, COM(2010) 517
final, 30.9.2010.
20
Council of the EU (2004), Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the
sexual exploitation of children and child pornography, OJ L 13/44, 20.1.2004.
21
European Parliament and Council of the EU (2011), Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the
Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child
pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA, OJ L 335/1, 17.12.2011.
22
For a summary see Peers, S., op.cit.
23
Council of the EU (2008(b)), Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending
Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism, OJ L 330/21, 9.12.2008.
24
Council of the EU (2008(a)), Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating
certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law, OJ L 328/55, 6.12.2008.
25
European Commission (2001(a)), Creating a Safe Information Society by Improving the Security of Information
Infrastructures and Combating Computer-related Crime, COM(2000) 890 final, Brussels, 26.1.2001.
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Commission’s DG INFSO tabled a separate communication on ‘network and information
security’26. The document states in particular that ‘the proposed policy measures […] have
to be seen in the context of the existing telecommunications, data protection and cybercrime policies […][and] will provide the missing link in this policy framework’. The
communication envisaged this framework through Figure 1 below.

Figure 1: The relation between NIS, cybercrime and data protection seen by DG
INFSO27

The focus of NIS activities is ‘the ability of a network or an information system to resist, at
a given level of confidence, accidental events or malicious action’28. Attention is thus
directed to the conditions through which such confidence can be achieved and guaranteed.
The original purpose of the ENISA, initially established in 200429 was to foster such
conditions. NIS activities sponsored through the focus of a ‘secure information society’ have
since been relabelled as part of the EU’s developing European Programme for Critical
Infrastructure Protection (EPCIP) steered in the framework of the area of freedom, security
and justice30. While NIS persists as a policy identifier, a number of activities related to it
are now undertaken as part of the so-called CIIP framework31.
As suggested so far, then, the various components of the EU’s cybercrime policy
framework fall under the responsibility of different services and involve different
groups of experts and ‘stakeholders’. The Commission’s first ‘cybercrime
communication’ of January 2001 was a joint endeavour between the institution’s directorate
generals in charge of information society (DG INFSO, now CONNECT) and justice and home
affairs (DG JHA/JLS/HOME). The 2001 Commission communication on network and
information security was steered only by the former. In 2006-2007, DG INFSO led the
26
European Commission (2001(b)), Network and Information Security: Proposal for a European Policy Approach,
COM(2001) 298 final, Brussels, 6.6.2001.
27
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and of the Council of 10 March 2004 establishing the European Network and Information Security Agency (ENISA),
OJ L 77/1, 13.3.2004.
30
European Commission (2006), A strategy for a Secure Information Society – “Dialogue, partnership and
empowerment”, COM(2006) 251 final, Brussels, 31.5.2006. On EPCIP, see: European Commission (2005), Green
Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection, COM(2005) 576 final, Brussels, 17.11.2005.
31
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drafting of the Commission communication on a strategy for a secure information society32
while DG JLS tabled the communication on a general EU policy on cybercrime33. Annex 1
provides a chronological overview of the main initiatives (strategic documents and
legislative proposals) related to the question of cybercrime in the EU framework,
associating them with the ‘lead’ Commission services in charge as well as the responsible
committee in the European Parliament.
Having different agencies, bodies or services taking the ‘lead’ or intervening on the issue of
cybercrime also entails that different policy outlooks are generated. Efforts to integrate
these different outlooks have so far mostly taken the form of consolidated lists of
actions to be undertaken. A good example of this is the so-called “Pillar III” of the Digital
Agenda for Europe initiative on “Trust and security” (Action 28 to 41)34 that encompasses
priorities ranging from the reinforcement of NIS policies to the establishment of Computer
Emergency Response Teams (CERTs), and including measures for the fight against
cybercrime, trust-building or preparedness against cyber-attacks. The question is whether
such a list-based approach should be upheld. What is the priority, and how should
resources be allocated given the limited and contested available knowledge on
cybercrime? Based on the example of the Digital Agenda actions, there seems to be at
least three policy domains involved: infrastructure protection, criminal justice, and defence.
As shown so far, EU activities have developed primarily in the first two domains. Since
these entail very different perspectives on the information society and how security should
be pursued in this context, it might be counter-productive for the Commission to
provide a long list of priorities without a proper estimate, for each of them, of
personnel and equipment costs, of their feasibility, and without determining
which agency is best placed to be in charge (see below, 2.2.3.). The objective should
rather be to define precisely what are the aims of the EU in each policy domain and outline
clearly the boundaries between them. Giving priority to the individual, her or his
fundamental rights and freedoms as the core objective of the Union’s policy would
furthermore give it a sense of direction. As we will suggest in Section 3 below, in the
current “triangular” configuration of policies related to cloud computing, the individual
indeed tends to disappear in favour of a focus on the global regulation of the Internet.
Reasserting this priority would give EU policies in this area a clear driving principle, in line
with the objectives of the Treaties. It is also important given the current development of
the EU operational framework in the field of cybercrime.
2.2.3.

The EU operational framework in the field of cybercrime

The EU operational framework in the field of cybercrime consists mainly of two sets of
measures. Cybercrime is approached through NIS, in relation with the establishment of
ENISA, and in the context of EUROPOL’s activities in the field of law-enforcement.
ENISA was established in 2004 and is based in Heraklion in Greece. ENISA was set up as a
response to cyber security issues faced by the European Union. ENISA, however, is not a
JHA body (it contributes to the EU’s information society policies) and does not operate
directly in the field of law-enforcement. The EU ISS adopted in 2010 failed in this respect to
clarify ENISA’s future role in the area of internal security, especially with regard
cybercrime. In its memorandum submitted to the House of Lords Sub-Committee dedicated
to the EU ISS, ENISA defined its contribution to the ISS by an application of proven risk
management techniques (identification of information security risks, global risk
management and risk assessment, emerging threats and dissemination of good practices
32
33
34

European Commission (2006).
European Commission (2007).
See details on the DAE’s website at: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-targets/pillar-iii-trust-security.
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for risk Management and IT Contingency). In particular, the ENISA Work Programme 2011
included efforts to enhance European cooperation to generate awareness about Networks
and information Security, disseminate security relevant information and to assist Member
States in coordinating these activities internationally. ENISA had a mandate that was due
to expire in March 2012. The EP and the Council recently decide to extend ENISA’s
mandate to 13th September 2013, which will allow time for debate on how to shape the
Agency to meet future needs and challenges in network and information security. As
highlighted in a EP report dedicated to the role and future of ENISA,35 a possible extension
of ENISA’s mandate is foreseen in the area of cybercrime. In his speech given at the
European parliament in May 2011, ENISA’s Director stated the following:
ENISA acknowledges the importance of the fight against cybercrime as well as the
need for a strong collaboration between Computer Emergency Response Teams
(CERTs) and law enforcement because we need the CERTs in the fight against
cyber-crime. The important role of ENISA is to provide an interface between Law
Enforcement and the cyber security community36.
Operational EU law-enforcement measures on cybercrime, on the other hand, have been
channelled through EUROPOL.37 Through its Analysis Work Files (AWFs) information system
in particular, the agency has conducted analysis activities38:
1. on several cybercrime issues including Internet and ICT related criminal activities
falling under Articles 2-8 of the 2001 Cybercrime Convention (AWF/Focal point
CYBORG), on payment card fraud (AWF/Focal point TERMINAL), and on sexual
exploitation of children through the Internet (AWF/Focal point TWINS);
2. on so-called “cybercrime-related” issues, including counterfeiting and product piracy
(AWF/Focal point COPY), suspicious financial transactions (AWF/Focal point
SUSTRANS) and Islamist terrorism propaganda on the Internet (AWF/Focal point
CHECK THE WEB).
These activities have recently been redeployed following the decision to establish a
European Cybercrime Centre in EUROPOL. The Commission announced its intention to
establish such a structure in the 'EU Internal Security Strategy in Action'39 adopted on 22
November 2010. It commissioned a feasibility study funded under the ISEC programme,
which was delivered by RAND EUROPE in the early weeks of 2012. The study served as the
basis of the Communication on a European Cybercrime Centre, released in March 201240.
According to this document, the centre is expected to start operations in January 2013 and
is entrusted with the following tasks:

-

Act as a European focal point in fighting cybercrime.

-

Prevent cybercrimes affecting e-banking and online booking activities, thus
increasing e-consumers trust

35
Scott Marcus, J. et al. (2011), The role of ENISA in contributing to a coherent and enhanced structure of
network and information security in the EU and internationally, Brussels: European Parliament, PE464.432.
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Helmbrecht, U., (2011), ENISA today and in the future, Committee on Industry, Research and Energy, MiniHearing on ENISA, Brussels: European Parliament.
37
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Head of EC3 Troels Oerting. Two researchers (Didier Bigo and Julien Jeandesboz) visited EUROPOL on 24.10.2012
and had an extensive discussion with Mr. Oerting and members of his team, as well as with Senior Advisor to
EUROPOL’s Data Protection Office Jan Ellermann. The following points draw partly from the results of this visit.
38
A full overview of EUROPOL’s cybercrime activities, including issues related to data protection, can be found in
Drewer, D. and Ellermann, J., (2012), ‘EUROPOL’s data protection framework as an asset in the fight against
cybercrime’, ERA Forum: Journal of the Academy of European Law, forthcoming.
39
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-

Protect social network profiles from e-crime infiltration and help the fight against
online identity theft

-

Focus on cybercrimes which cause serious harm to their victims, such as online child
sexual exploitation

-

Focus on cyber-attacks affecting critical infrastructure and information systems in
the Union

-

Warn EU Member States of major cybercrime threats and alert them of weaknesses
in their online defences.

-

Identify organised cyber-criminal networks and prominent offenders in cyberspace.

-

Provide operational support in concrete investigations, be it with forensic assistance
or by helping to set up cybercrime Joint Investigation Teams.

-

Serve as a knowledge base for national police in the Member States

-

Pool European cybercrime expertise and training efforts

To achieve its tasks, the Centre is expected to fuse information from open sources, private
industry, police and academia, and will serve as a platform for European cybercrime
investigators.
The way in which the European Commission envisages the role of EC3 calls for a number of
observations. Firstly, it perpetuates the habit of providing a consolidated list of
activities we have discussed above in relation to the Digital Agenda for Europe. The tasks
allocated to EC3 lack a clear hierarchy of priorities and a sense of direction. It seems that
the real added value of a cybercrime centre placed in Europol would be to establish a
specific team of specialised law enforcement officers, concerned with and aware of the
complexity of the tasks involved in finding out criminals through a moderately regulated
Internet and with the possibilities offered by cloud computing. Such a measure might also
give assurances to citizens that something is being done and that criminal activities will be
investigated. In the meantime, other tasks such as critical infrastructure protection
are beyond the scope of EC3. The same holds true for the preventive monitoring
of online activities of the kind supported by private Internet security companies,
or conducted by Member State intelligence services (see in this respect the annex
featuring the list of priorities provided by the current head of the EC3).
Secondly, it does not consistently address the issues of resources allocated to the
functioning of EC3, given the wide scope of the centre’s remit. The communication
specifies that the estimates provided by the RAND Europe study “will need to be further
assessed […] to be coherent with the overall staffing and budgetary requirements for
agencies in the 2013 budget and the next Multiannual Financial Framework” 41. This point
was at the centre of the discussion during the meeting arrange with the EC3 team at
EUROPOL for the purpose of this study. The credibility of the new centre requires that the
means are adequate to the envisaged tasks. It seems preferable to have a more precise
scope of activities, focusing exclusively on crime, and to be effective in this respect. This
implies that the European Commission needs to rethink the elements contained in its
communication. The document does not provide a sense of the repartition of tasks
between EU bodies, taking into account the differences between NIS and lawenforcement policies discussed previously. The Commission’s decision to locate the
cybercrime centre within EUROPOL raises the question of the place and role of ENISA. The
list of tasks allocated to the EC3, typically, mentions the “focus on cyber-attacks affecting
41
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critical infrastructure and information systems”, an area that falls under ENISA’s remit, but
which also relates to the scope of activities usually undertaken by Member States’ defence
and intelligence bodies (the fight against cyber-spying and cyber-sabotage). Does this
mean that the Commission foresees EUROPOL as the future EU lead agency in “all
things cyber”? In the current situation, this holistic outlook contrasts with the envisaged
remit of EC3 within Europol, which is much more limited. EC3 officials would directly take
over the AWF/Focal points CYBORG, TERMINAL and TWINS, and concentrate on the
establishment of a fusion centre as a priority.
Thirdly, and more importantly, the question of who will be in charge of data
protection and fundamental rights for the citizens whose data is processed in a
context of cloud computing needs to be addressed. The legal implications of data
protection “in the cloud” and in relation with cybercrime-related, law-enforcement matters
will be addressed in more details in point 4.5 below. In any case, a new repartition of
tasks and cost assessment, different from that provided by the RAND Europe
feasibility study and better reflecting the overall priorities entailed by cloud
computing, would be useful.
The question of the respective roles of EUROPOL and ENISA can thus bear
significantly on the EU’s policy with regard cloud computing. In this area, ENISA
holds a recognised expertise, as exemplified by its 2009 cloud security risk assessment42,
as well as by its proposed assurance framework governing information security risks in the
move towards cloud computing43. ENISA published in 2011 a report on security and
resilience in governmental clouds44. ENISA is also undertaking various activities in the
domain, including surveys on the security parameters, workshops with third parties such as
the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), a notfor-profit consortium that drives the development, convergence and adoption of open
standards for the global information society as well as risk assessment studies on the
impact of a cloud service failure, and in which circumstances cloud services should be
considered "critical infrastructure". By contrast, EUROPOL has so far demonstrated little
interest in this issue. The “Cloud Computing” section of its 2011 iOCTA is fairly short, at
least in the abridged public version. It mentions that the move towards cloud computing
poses “both a threat to the individual and a challenge to law enforcement” (p.11) but does
not specify this threat or challenge further, only mentioning that cloud data is “vulnerable
to external attacks”. On the basis of existing risk assessments, however, the degree to
which “external attacks” are the main concern arising from the growing reliance on cloud
computing is unclear. This observation goes some way to suggest that there is a need to
clarify the respective responsibilities of EUROPOL and ENISA with regard cloud computing,
if only to avoid duplication of activities and costs and ensure more effective undertakings.
Such a clarification, however, should be informed by a clear assessment of what is at stake
in the development of cloud computing. As the next section will show, cloud computing is
usually envisaged as a matter related to the global regulation of the Internet. In the
meantime however, and following the overview of risk assessments provided previously,
this issue shadows the question of the individual, her or his rights and freedoms.
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3. THE TRIANGULAR DIPLOMACY OF CLOUD COMPUTING
AND THE IMPLICATIONS FOR THE INDIVIDUAL
KEY FINDINGS


The set of relations currently defining cloud computing technologies encompasses
negotiations and tensions between public authorities, private entities and public and
private authorities. In this set of relationships, data protection and privacy are often
objects of negotiations to the detriments of the individuals’ rights.



If one places the individuals and her/his rights at the centre of the discussion, the
cybercrime dimension is but one of the pending issues. Where cloud computing is
possibly the most disruptive is in the fact that cloud computing breaks away from
the forty-year-old legal model for international data transfers.



In the field of cybercrime, the challenge of privacy in a cloud context is
underestimated, if not ignored. In most European fora dealing with cybercrime, Data
Protection laws appear to be very marginal in the agenda and inadequately
addressed to meet the challenges.



The question of privacy and data protection is furthermore challenged by
exceptional measures taken in the name of security and the fight against terrorism.
The US context is here particularly highlighting, both in the case of the Patriot Act
and in the case of the Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act of 2008.
These elements have been totally neglected, despite very strong implications on EU
data sovereignty and the protection of its citizens’ rights.

3.1.

The triangular diplomacy of cloud
companies and inter-state relations

computing:

states,

In its 2012 ‘Sopot Memorandum’ on cloud computing, the International Working Group on
Data Protection in Telecommunications outlined among other points that this technology ‘is
boundless and transboundary’ and that in this respect ‘data processing has gone global’.45
One can question this assessment. The data transfers associated with cloud computing
involve multiple locales (data centres) distributed across different jurisdictions
and different private handlers, but they are not, from a technical, legal and political
point of view, global. Under present conditions, it is ultimately impossible for cloud
computing users to know exactly “where” their data is being held. From this point of view,
then, cloud computing is bound insofar as the data processing operations it involves take
place across different sovereign jurisdictions (see section 4.2), and bound again by
the relations it entails between a range of public and private authorities.
The most obvious of these relations is regulation, whereby public authorities establish rules
regarding the conduct of private entities in the provision of cloud-based services to private
citizens and companies. As recent discussions within the EU exemplify, private authorities
are intimately tied with the process of developing public regulations regarding cloud
computing. In November 2011 for instance, a group of industry representatives forwarded
45
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their recommendations on a ‘European cloud computing strategy’ to Vice-President of the
European Commission Neelie Kroes, outlining their views on the various challenges raised
by cloud computing, including on issues of privacy, trust and security46.
In the meantime, cloud-computing infrastructure is today almost exclusively owned by
companies. The cloud services provided by well-known US based company Amazon (under
the label Amazon Web Services, EWS), for instance, is presumed to account for 1% of all
Internet consumer traffic47. With the current economic and financial crisis bringing
budgetary control into the spotlight, furthermore, public authorities have tended to opt for
outsourcing cloud computing to private entities, sometimes to the detriment of other
initiatives. A good example is the June 2012 decision by US space agency NASA to shift
part of its infrastructure to the aforementioned Amazon EWS to the detriment of its efforts
in the development of open-source cloud platform OpenStack, an initiative it had founded
with company Rackspace Hosting48. Another aspect of the relations through which cloud
computing is bound, then, is the relation of the “public-private partnership” kind between
state authorities and companies. Also involved here is the commercial competition between
different cloud providers.
A third set of relations at stake in cloud computing lies with the inter-state/international
system, which involves transnational bodies such as the European Union itself, but also
conflicts between states. Over the past couple of years, high profile developments such as
the discovery of the Stuxnet, and more recently Flame cyber-attacks have emphasised the
risks associated with inter-state conflicts throughout our “information societies”. By the
same token, the so-called “Megaupload” case reflects another aspect of inter-state
relations, in this case law-enforcement cooperation, but also the legal problems associated
with this kind of activities.
The set of relations currently defining cloud computing therefore encompasses negotiations
and tensions between public authorities (on the regulation of cloud computing, but also on
its use by administrations), between private entities (as they compete for providing cloudbased services, or contract each other in this regard), and between public and private
authorities. To characterise these relations, we draw from the model developed by political
economist Susan Strange in an effort to understand the redefinition of relations between
transnational corporations and governmental authorities in the context of globalization,
which she coined as ‘triangular diplomacy’49. Figure 2 below adapts Strange’s argument to
the question of cloud computing. It outlines the predominant argument in discussions of
this issue, which relates cloud computing to the question of the global regulation of the
Internet.

46
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Figure 2: The triangular diplomacy of cloud computing from the point of view of
the global regulation of the Internet

With regard to cybercrime, predominant concerns related to cloud computing involve the
establishment of rules allowing for the association between persons and specific
IP addresses. This includes the avoidance of developments stemming both from relations
between states and companies and states and the inter-state system that would result in
the development of regional Internets undermining interoperability. What is lost in the
process, however, is the issue of the protection of the individual, which is as argued
previously identified as the most central risk in relation to cloud computing. Figure 2 raises
a different set of questions if instead of the global regulation of the Internet, one places the
individual at the core of policy concerns, as displayed in Figure 3 below.
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Figure 3: The triangular diplomacy of cloud computing from the point of view of
the individual

Triangular diplomacy functions across the various policy domains involving cloud
computing, including law-enforcement. In this area, one concern widely echoed in
specialised news outlet over the past months is the fact that the largest providers of cloud
services are legally or physically located in the US, which makes the data processed
through their cloud liable to interception and seizure by US authorities. While cloud
computing has made data processing global, as argued by the Sopot Memorandum, it is
important to reiterate that jurisdiction still matters (see section 4.2). Where the
infrastructure underpinning cloud computing (i.e. data centres) is located, and
the legal framework that cloud service providers are subject to are key issues,
especially in a law-enforcement context where challenges to the right to data protection
and to privacy are particularly stringent. These concerns have been dealt with as a business
opportunity for some EU-based companies, which have advertised their services as safe
from any interception on the basis of the US PATRIOT Act50, and as a potential liability
which has seen other companies turning down cloud-based services from US providers –
such as UK-based defence company BAE Systems’ reported decision to abstain from using
Microsoft’s Office 365 cloud-based software suit in fear of industrial espionage51.
Figure 2 further highlights that the cybercrime dimension involved in the issue of cloud
computing is but one of the pending issues if one places the individual and his rights,
50
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including the right to data protection and the right to privacy, at the centre of the
discussion. Law-enforcement matters are reflected in this triangular diplomacy, but
they are arguably not the most central. For the individual, surface 1 is the least
problematic, it represents the classical configuration in which data protection law has
historically developed. With regard to the issue of cybercrime, surface 1 is also where the
individual enjoys the best protection and best guarantees in terms of legal certainty and
redress. Surface 2 is more problematic, especially in a cloud computing context, because it
involves cross-border data transfers. Surface 2 also raises a question on which issue is
most central: transnational “cybercrime” or the handling by company of data on a
transnational scale. Surface 3 is the most problematic because in the confrontation
between states and the inter-state system, especially with regard issues of cyber-espionage
and cyber-sabotage, the individual and her rights all but disappear.
Where cloud computing is possibly the most disruptive, then, is not in the new possibilities
it offers to criminals and fraudsters, but in the fact that it breaks away from the forty-yearold legal model for international data transfers. This is the issue we will discuss in the
remainder of this section by examining successively each tip of the triangular diplomacy
system at work in cloud computing.

3.2.

The companies/states/inter-state relations

The cloud is first a field of competition for private companies. Major IT companies are
advertising cloud computing with unprecedented urgency, because they fear that their
customers could switch to competitors' platforms offering irresistible cost-savings52, thus
destroying long-held business franchises. The market for cloud services is heavily
subcontracted, both for the physical infrastructure comprising data centres as well as the
“stacks” (layering of levels) of software that provide the functional elements compromising
the totality of the service. Both software and hardware have to be maintained, and these
are governed by “service level agreement” (SLA) contracts which guarantee overall levels
of performance, reliability, and security. There is intense price-driven competition, and
providers will arrange for reserve capacity with diverse subcontractors to cope with
anticipated variations in demand. Advanced forms of cloud computing, but also costs in
non-standard PaaS, may also create powerful “lock-in” effects, which lead to strategic
games between industry, regulators and standards bodies. Given the complexity of these
relationships, the policy discussions of cloud computing have become very confused
by the term being informally applied to almost any Internet service offering some
combination of communications and remote storage of data provided by an
intermediary.
Even though the marketing deployed around cloud technologies have blurred what is really
new in these technologies, two new features can be underlined: data-at-rest are becoming
vulnerable and massively-parallel computation are becoming a commodity, and this will
have profoundly disruptive policy implications for privacy, security and data sovereignty.
The main challenge in this companies/companies relationship is the rights of
individuals whose data is being processed. These rights are indeed subsumed into a
complex mesh of contracts that are primarily concerned with abstracting the details of
where and how processing actually takes place, in the interest of economic efficiency. The
legal section 4.3 details further the aspect of legal responsibilities.
In any case a data controller, defined as the organisation(s) which determine the “means
52
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and purposes” of processing, must make a contract to specify the conduct required of any
Processor employed to perform limited operations on behalf of the controller. A critical
question therefore is which kinds of cloud provider qualify as controllers or
processors. The challenge of legal definitions of both is detailed further in the section 4.3.
In general, PaaS and IaaS providers know nothing about the function of the programs run
or meaning of the data processed by their commercial customers, and will have no
relationship with the individuals whose data is processed. Therefore the customer will be
the controller and must ensure their contract with the cloud provider guarantees effective
protection for the individuals whose data is processed.
However SaaS is normally restricted to authorised users through some form of identity
management system, which requires autonomous operational decisions by the provider (for
example if a user requests a reset of their password, an immediate security assessment
must be made whether this is an attempt to break into the system). SaaS providers are
therefore likely to be deemed joint controllers together with the customer organization. The
main question that arises then is: if there are joint controllers, what form of contract should
govern that relationship? The EU DP Directive of 1995 did not really foresee this situation.
cloud computing is dominated by US companies, many of whom presumed that Safe
Harbour self-certification would relieve them of the obligation to agree contracts with their
customers. However as we have seen, PaaS and IaaS are intrinsically Processor roles which
cannot fulfill any of the privacy principles on which Safe Harbour is founded. This was never
satisfactorily resolved53 by the Commission before the agreement was hastily concluded
over the objections of European DPAs54. As a result many US cloud providers advertise Safe
Harbour certification with insupportable claims that this legalizes transfers of EU data into
US clouds, and since 2009 several have altered their self-certification filings to claim the
oxymoronic status of Safe-Harbour-as-a-Processor. The Article 29 Data Protection Working
Party (WP29) have clarified that this is insufficient their recent opinion55.
The concepts of controller and processor are thus subject to contested interpretation, and
this was true even before the advent of cloud computing56. The legal definitional challenges
of these interpretations are analysed in depth in section 4.

3.3.

The states/inter-state/companies relations

In the field of cybercrime, the challenge of privacy in a cloud context highlighted above is
also underestimated, if not ignored. What is at stake here is the second ‘segment’ of
triangular diplomacy, i.e. the states/companies relationship and how they unfold with
respect to the question of data protection. In fora such as the Council of Europe “Octopus”
Cybercrime conferences for instance, Data Protection laws appear to be very marginal in
the agenda set priorities, and inadequately addressed to meet the challenges.
In 2007, the Council of Europe - under the Project on Cybercrime - set up a working group
with representatives from law enforcement, industry and service provider associations that
prepared draft guidelines which were adopted by the global Octopus Interface conference in
Strasbourg in April 2008. The European Union's Justice and Home Affairs Council
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protection provided by the “Safe Harbour Principles”, 2000.
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Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2012), Opinion 196 on Cloud Computing, July 2012.
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Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2010(c)), Opinion 169 on the concepts of "controller" and
"processor", February 2010.
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recommended in November 200857 that the European Commission work on the basis of the
guidelines adopted by the Council of Europe conference and took note of eight specific
recommendations.
Allegedly, the question of the protection of fundamental rights and the role of the Internet
industry in this respect is being addressed by a number of initiatives, such as the Global
Network Initiative - Protecting and advancing Freedom of Expression and Privacy in
Information and Communications technologies58. This initiative establishes principles on
Freedom of Expression and Privacy and has been developed by companies, investors, civil
society organizations and academics59. A careful analysis of these initiatives however
shows a worrying lack of clarity in definitions used, and cannot be considered as
adequate tools to meet the challenges. Despite welcoming attempts to clarify the
issues at stake60, the question of Law enforcement/Internet service provider cooperation in
the investigation of cybercrime is still critical. In a European context, the newly created
cybercrime centre raises concern: if the Centre is intended to fuse information from open
sources, private industry, police and academia, and is intended to serve as a platform for
European cybercrime investigators, what legal framework are in place to deal with privacy
and data protection in relation to cloud computing? The potential for misuses and abuses
by law enforcement actors and agencies becomes an issue of serious concern, and this
critical challenge is addressed in section 4.4.
The question of privacy and data protection is furthermore challenged by
exceptional measures taken in the name of security and the fight against
terrorism. The US context is here particularly highlighting, both in the case of the Patriot
Act and in the case of the US Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act of 2008.
These examples illustrate conflicts that can arise in the state/companies relationships. The
major Cloud providers are transnational companies subject to conflicts of international
public law. Which law they choose to obey will be governed by the penalties applicable and
exigencies of the situation, and in practice the predominant allegiances of the company
management. So far, almost all the attention on such conflicts has been focussed on the US
PATRIOT Act, but there has been virtually no discussion of the implications of the US
Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act of 2008. §1881a of FISAA for the first
time created a power of mass-surveillance specifically targeted at the data of non-US
persons located outside the US, which applies to Cloud computing. Although all of the
constituent definitions had been defined in earlier statutes, the conjunction of all of these
elements was new.
The law was passed in the aftermath of allegations of “warrantless wiretapping” affecting
US citizens after the attacks of 9/11. Accounts emerged in the US media in 2005 that
surveillance of Internet and telephone communications had been conducted in violation of
strict constitutional and statutory protections afforded to US citizens (and legal residents).
In response to mounting public concern, in 2007 Congress enacted the Protect America Act
as a temporary measure, which aimed to legalize whatever surveillance activities were still
being conducted, and to grant retroactive immunity to telecommunications companies
implicated (who would otherwise have been liable for heavy damages for their complicity).
57

See Council of the EU, Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures Against
Cybercrime,
Brussels,
27-28
November
2008,
available
at:
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1127_JAI/Conclusions/JHA_Council_conclusions_Cybercri
me_EN.pdf
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See Global Network Initiative website, available at: http://globalnetworkinitiative.org/principles/index.php
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Participants
are
listed
on
the
GNI
website
through
the
following
link:
http://globalnetworkinitiative.org/participants/index.php
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See for instance: van Genderen, R., (2008), Cybercrime investigation and the protection of personal data and
privacy, Discussion paper, Economic Crime Division Directorate General of Human Rights and Legal Affairs,
Strasbourg, France, 25 March 2008.
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There followed a test case at the Foreign Intelligence Surveillance Court of Review, which
held definitively that the Fourth Amendment requirement for a specific warrant only applied
to surveillance directed at US persons61. This opened the door for Congress to enact FISAA
§1881a in 2008, which authorized mass-surveillance of foreigners (outside US territory),
but whose data was within range of US jurisdiction. However, the most significant change
escaped any comment or public debate altogether. The scope of surveillance was
extended beyond interception of communications, to include any data in public
cloud computing as well. This change occurred merely by incorporating “remote
computing services” into the definition of an “electronic communication service provider”62.

3.4.

The inter-state/states/companies relation

The scope of surveillance acted in the above described FISAA, and the fact that it has been
extended beyond interception of communications to include any data in public cloud
computing as well, has very strong implications on EU data sovereignty and the
protection of its citizens’ rights. The implications for EU Fundamental Rights flow from
the definition of “foreign intelligence information”, which includes information with respect
to a foreign-based political organization or foreign territory that relates to the conduct of
the foreign affairs of the United States63. In other words, it is lawful in the US to
conduct purely political surveillance on foreigners' data accessible in US Clouds.
This represents a sea change from the concerns expressed in 2001 by the European
Parliament over the “ECHELON” system of strategic communications surveillance64.
Following concerns about “cookie hijacking” attacks on web browsers using wireless
connections, most popular US based web sites now encrypt communications in transit, and
so would not be (directly65) vulnerable to interception. But FISAAA 1881a means that any
data-at-rest formerly processed “on premise” within the EU, which becomes migrated into
Clouds, becomes liable to mass-surveillance – for purposes of furthering the foreign affairs
of the US (as well as the expected purposes of terrorism, money-laundering etc.).
As a consequence, FISAA §1881a can be seen as a categorically much graver risk to
EU data sovereignty than other laws hitherto considered by EU policy-makers:


new NSA data centres constructed for storage and analysis on an unprecedented
scale66



the extension of scope from communications-in-transit to include data inside US
Clouds67



whistleblower reports of the sophistication of data analysis contemplated68



the express targeting of foreign data without safeguards applicable to US citizens69
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See: www.fas.org/irp/agency/doj/fisa/fiscr082208.pdf.
See: §1880 the provision “to the public of computer storage or processing services by means of an electronic
communications system”.
63
By truncating and substituting limbs of clauses §1801e and §1801a.
64
European Parliament (2001), Report on the existence of a global system for the interception of private and
commercial communications (ECHELON interception system) (2001/2098(INI)), PE 305.391 A5-0264/2001.
65
See: http://paranoia.dubfire.net/2011_09_01_archive.html
66
Wired Magazine, The NSA Is Building the Country’s Biggest Spy Center, 1th March 2012, available at:
http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/ff_nsadatacenter/
67
See: 18 USC § 2711(2) the term “remote computing service” means the provision to the public of computer
storage or processing services by means of an electronic communications system.
68
W. Binney's Keynote at HOPE 9 conference (New York City, 13th July 2012, 1hr 12m, available at:
http://www.youtube.lu/watch?v=hqN59beaFMI.
62
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a doctrine of indiscriminate collection, which only seeks to control subsequent
access70

Remarkably, it does not appear that the EU Commission, national DPAs, or the
European Parliament had any awareness of FISAAA 1881a until mid-2011. Most
attention continues to be focussed on the US Patriot Act of 2001, which certainly contains
powers for direct access to EU data, but nothing like 1881a's heavy-calibre masssurveillance fire-power aimed at the Cloud. A few EP questions have now been asked and in
February 2012 Commissioner Reding speculated that any such conflicts of law arising might
have to be settled at the International Court of the Hague71 (although the US does not
recognize its jurisdiction).
The root problem is that cloud computing breaks the forty year old legal model for
international data transfers72. The primary desideratum would be a comprehensive
international treaty guaranteeing full reciprocity of rights, but otherwise exceptions
(“derogations”) can be recognized in particular circumstances providing there are
safeguards appropriate to the specific situation. Cloud computing breaks the golden rule
that “the exception must not become the rule”. Once data is transferred into a Cloud,
sovereignty is surrendered. In summary, it is hard to avoid the conclusion that the EU is
not addressing properly an irrevocable loss of data sovereignty, and allowing
errors made during the Safe Harbour negotiations of 2000 to be consolidated, not
corrected.

4. CLOUD
COMPUTING
AND
CYBERCRIME:
CHALLENGES FOR DATA PROTECTION LAW

LEGAL

KEY FINDINGS


Conceptual uncertainties emerge in relation to the wide room of discretion by the
Member States at times of establishing jurisdiction i.e. the applicable implementing
law of the Member State under the DPD. This most directly causes uncertainty for
any affected individual who might face conflict of laws resulting from the multiple
national implementing legislations. A targeting/directing test would establish
jurisdiction in relation to data connected to the EU, but would not rule out conflict of
laws nor preclude secret surveillance by third countries. Yet, these initiatives should
be seen as valuable tool to ensure that US companies are “in principle” covered by
EU DP Law.



An ‘accountability approach’ would imply the vesting of obligations and liabilities
upon every actor with considerable power, i.e. knowledge and control of the
personal data. This explains why anonymous data, i.e. data to which there is a
minimized risk of unauthorized access, are no ‘personal data’ in the DPD. Standard
setting on the EU level as regards what constitutes personal data would contribute
to a harmonized approach to the “who” question (see Annex 2), i.e. who is the cloud
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FISCR
22nd
August
2008
judgement
on
Protect
America
2007,
available
at:
www.fas.org/irp/agency/doj/fisa/fiscr082208.pdf.
70
“Before the enactment of the FAA... in effect, the Intelligence Community treated non-U.S. persons located
overseas like persons in the United States, even though foreigners outside the United States generally are not
entitled to the protections of the Fourth Amendment”, Background Paper on Title VII of FISA Prepared by the DoJ
and ODN, Feb 2012, available at: www.fas.org/irp/news/2012/02/dni020812.pdf
71
See: http://news.bbc.co.uk/democracylive/hi/europe/newsid_9695000/9695923.stm
72
Hondius, F., (1975), Emerging Data Protection in Europe, North-Holland/American Elsevier.
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user data (joint) controller, data processor, data subject. This “who” question is
important in light of the question of jurisdiction and the resulting or potential
responsibilities, liabilities and obligations towards the individual.


Definitional uncertainties also emerge in relation to self-regulatory data protection
regimes ‘quite separate from the wider EU level framework on data protection’,
when assessing data transfers to third countries. The notion of ‘adequacy’ as
regards data transfers to third countries is defined on several levels (Member
States, EC and EUROPOL), and this further expands the vulnerability of the data
subject as regards what actually are ‘adequate data protection standards’, and the
capacity to control her/his data as a fundamental right. This is exacerbated by the
lack of a concept of cybercrime within the EU, which creates even more legal
uncertainty for the individual as regards the justification of lower data protection
standards for cybercrime.

As underlined above, cloud computing raises several challenges related to legal uncertainty
about fundamental legal concepts and general principles in the current multiple,
fragmented and incomplete EU data protection legislative framework. A key guiding
question is the extent to which the Union’s legislative regime is well-equipped to deal with
the data protection challenges posed at the intersection of cloud computing and crime
prevention/fighting. Although the Treaty of Lisbon formally abolished the distinction
between the First and Third Pillars (this last one corresponding to Police and Judicial
Cooperation in Criminal Matters),73 the existing EU legal complex still remains ‘pillarised’ in
nature and guided by this old division. The Data Protection Directive (DPD)74 and the
Proposal for a General Data Protection Regulation (PGDPR)75 do not apply to law
enforcement activities,76 nor to domestic processing, which is still governed by various
national regulatory systems in the different areas of law touched by cloud computing (i.e.
civil law, administrative and commercial law). Furthermore, old third pillar instruments such
as the Framework Decision (DPFD)77 and the Proposal for a Police and Criminal Justice Data
Protection Directive (PPCJDD)78 do not apply to ‘cloud computing providers’ and to EU
Home Affairs Agencies such as EUROPOL79.
73
The first and third pillar respectively correspond to title IV of the Treaty establishing the European Community
(‘Visas, Asylum, Immigration and Other Policies related to the Free Movement of Persons’) and title VI of the
Treaty on European Union (‘Provisions on Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters’).
74
European Parliament and Council of the European Union (1995), Directive 95/46/EC of the European Parliament
and Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data, OJ L 281, 23.11.1995.
75
European Commission (2012(b)), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
(General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final, Brussels, 25.01.2012.
76
Other relevant first pillar instruments for cloud computing are the e-Privacy Directive and the Data Retention
Directive: European Parliament and Council of the European Union (2002), Directive 2002/58/EC of the European
Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of
privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), OJ L 201,
31.7.2002; European Parliament and Council of the European Union (2006), Directive 2006/24/EC of the European
Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection
with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks
and amending Directive 2002/58/EC, OJ L 105, 13.44.2006. Whereas the e-privacy Directive applies to public
communications services (Recital 10 and Article 3.1), the DPD applies to non-public communications services.
77
Council of the EU (2008(a)), Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of
personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, OJ L 350,
30.12.2008.
78
European Commission (2012(c)), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes
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4.1.

Definitional
framework

dilemma

in

the

EU

data

protection

legal

The EU data protection legal framework is affected by important definitional dilemmas.
First, conceptual uncertainties in the context of the old First Pillar relate to the
wide room of discretion by the Member States at times of establishing jurisdiction
i.e. the applicable implementing law of the Member State under the DPD. This most
directly causes uncertainty for any affected individual who might face conflict of laws
resulting from the multiple national implementing legislations. This touches most directly
upon the relationship ‘company-company’ in our ‘triangular diplomacy’ conceptual
framework, as the applicable substantive law determines both the obligations of data
controllers and processors and the rights and level of protection of the individual as ‘data
subject’ or ‘consumer’.
Secondly, definitional uncertainties also emerge in relation to self-regulatory data
protection regimes ‘quite separate from the wider EU level framework on data
protection’,80 when assessing data transfers to third countries. This question
touches upon the relationship ‘state-state’ and ‘state-company’ due to increasing
cooperation between the private sector and law enforcement agencies (LEA’s), at national
and EU levels, in the ‘fight against crime’ ‘in the cloud’. De Hert has stressed that ‘it is very
likely that data collected by commercial data controllers in the course of their duties are
used by law enforcement agencies’81. This is indeed likely to be occurring independently of
the actual existence of any applicable or common legal framework setting the necessary
data standards and regulations framing this relationship and safeguarding the capacity of
the individual to control her/his data as a fundamental right. The potential for misuses and
abuses by law enforcement actors and agencies becomes henceforth an issue of serious
concern. The lack of a concept of cybercrime in EU law raises even more concerns for the
individual about the justification for lower data protection standards or the application of
exceptions to those82.
The European Commission has confirmed that ‘cloud computing’ has caused a loss of
control by the individual over her/his data.83 This Section shows how from a data protection
of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties,
and the free movement of such data, COM(2012) 10 final, Brussels, 25.01.2012.
79
Recital 15 and Article 2.3(b) PPCJDD; EUROPOL is governed by another third pillar instrument: Article 23.2
Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (EUROPOL) 2009/371/JHA), OJ L 121,
15.05.2009.
80
The international agreements are available on: https://www.EUROPOL.europa.eu/content/page/internationalrelations-31; De Hert, P. and B. de Schutter (2008), ‘International Transfers of Data in the Field of JHA: The
Lessons of EUROPOL, PRN and Swift’, in B. Martenczuk and S. van Thiel (eds.), Justice, Liberty, Security: New
Challenges for EU External Relations, Brussels: VUBPress, p. 320; De Busser, E. (2012), ‘The Adequacy of an U-US
Partnership’,
in
S.
Gutwirth
et
al.
(eds.),
European
Data
Protection:
In
Good
Health?,
Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer, 2012, p. 191; European Parliament (2011), Implementation of
the EU Charter of Fundamental Rights and its Impact on EU Home Affairs Agencies. Frontex, EUROPOL and the
European Asylum Support Office, PE 453.196, August pp. 28, 73, 69, 74; European Parliament (2011), Developing
an EU Internal Security Strategy, fighting terrorism and organised crime, PE 462.423, November, p. 49.
81
De Hert, P. and V. Papakonstantinou (2012), ‘The Police and Criminal Justice Data Protection Directive:
Comment and Analysis’, Computers & Law Magazine of SCL, Vol. 22, No. 6, February/March, p. 2.
82
Without, however, violating the core-periphery of human rights: Porcedda, M.G., Data Protection and the
Prevention of Cybercrime: The EU as an Area of Security?, EUI Working Paper, Law, p. 7.
83
European Commission (2010(c)), Communication to the European Parliament, the Council, the Economic and
Social Committee and the Committee of Regions: A comprehensive approach on personal data protection in the
European Union, COM(2010) 609 final, Brussels, 4.11.2010, pp. 2, 11; European Commission (2012(a)), Data
protection reform: Frequently asked questions, MEMO/12/41, Brussels, 25.01.2012.
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viewpoint, cloud computing has fundamentally transformed the individual, located
in the centre of the ‘triangular diplomacy’ conceptual framework (cf figure 2), from a
‘data subject’ or ‘consumer’ to a product or commodity in relation with the private
sector and law enforcement within the Member States, the EU, and beyond. At this
stage there is not really any possibility for DPAs to guarantee the conformity of
data processing "in the cloud" with EU DP law. Harmonization of key fundamental
legal concepts at Union levels could be a welcome step forward if guided by the
accountability principle, transparency84, ownership and integrity of data, with a view to
respect the right to data protection (Article 16.1 Treaty on the Functioning of the EU and
Article 8 EU Charter of Fundamental Rights). The data subject ‘should thus be at the heart
of policy attention’85, and full transparency would be central as regards basic fundamental
legal concepts such as jurisdiction, data processor/data controller, transfers of data and
cybercrime, as well as the implications of EU level law enforcement agencies activities such
as EUROPOL, which we now enter into analysing.

4.2.

The challenge of jurisdiction

The first legal challenge laying at the intersection between cloud computing and crime
fighting is that of jurisdiction. This concept determines both the responsibilities and legal
liabilities of data controllers and processors and the rights of the individual as ‘data
subject’. As said above, data processing operations take place across different sovereign
jurisdictions, and the market for Cloud services is heavily subcontracted for the physical
infrastructure comprising datacentres. The DPD contains two main jurisdictional grounds:
Article 4§1 DPD, based on the establishment of an ‘EU controller’ or the EU equipment of a
‘non-EU controller‘, and Article 17.3 DPD, based on the establishment of an ‘EU
processor’86. The key challenge under both grounds is how to distinguish the relationships
data processor/controller and establishment/equipment in cloud computing? Such
definitional uncertainty brings the individual in a vulnerable position with regard to the
applicable national law. The PGDPR has replaced the latter distinction by a ‘targeting test’
to establish jurisdiction on the basis of data connected to the EU. Yet, definitional
uncertainty still remains, and conflicts of laws would not be ruled out87.

84
Article 29 Data Protection Working Party (2010(a)), Opinion 3/2010 on the principle of accountability,
00062/10/EN WP 173, Brussels, 13.07.2010; European Parliament (2011(b)), Towards a New EU Legal Framework
for Data Protection and Privacy, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, PE 453.216, September,
pp. 21-22; Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2010(b)), Opinion 8/2010 on applicable law, 0836
02/10/EN WP 179, Brussels, 16.12.2010, p. 29.
85
European Parliament (2011(b)), pp. 10, 11.
86
See also Article 30 and Recital 66 Draft Regulation.
87
‘‘Main establishment’ means as regards the controller, the place of its establishment in the Union where the
main decisions as to the purposes, conditions and means of the processing of personal data are taken; if no
decisions as to the purposes, conditions and means of the processing of personal data are taken in the Union, the
main establishment is the place where the main processing activities in the context of the activities of an
establishment of a controller in the Union take place. As regards the processor, 'main establishment' means the
place of its central administration in the Union.’; Hon, W.K., J. Hörnle and C. Millard, 2011, p. 12.
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According to Article 4§1 DPD,88 jurisdiction is established independently of the physical
location of the data, or the citizenship or residence of the data subject.89 Instead, it should,
firstly, be verified whether an ‘EU cloud user’ is a data controller in his own right, or in
relation to a non-EU controller, whether the EU cloud user is an establishment within the
meaning of Article 4.1(a) DPD, or equipment within the meaning of Article 4.1(c) DP (in
case the non-EU controller installs cookies on installations of the user) – the
establishment/equipment test90. Following a negative answer to both questions, it must be
verified whether the non-EU controller has an EU data centre. An first question is whether
space rented by a non-EU provider in an EU data centre also constitutes ‘establishment’91.
The next question is whether the EU data centre is processing ‘within the context of its
activities’. In that case, that establishment can be considered a (relevant) establishment
under Article 4.1(a) DPD. The WP29 proposed that ‘in the context of the activities of an
establishment of the controller’ includes both processing activities and other activities (such
as marketing)92. If, on the other hand, the EU data centre is processing within the context
of the non-EU controllers’ activities, a distinction should be made between whether or not
the non-EU controller owns an ‘EU data centre’. Following a positive answer, the EU data
centre (often IaaS and PaaS providers) can be considered as equipment (or an irrelevant
establishment) under Article 4.1(c) DPD93. In those cases where the EU data centre is a
mere subsidiary (often SaaS providers) of the non-EU controller, the EU data centre can
also be considered as both equipment under Article 4.1(a) DPD. Yet, looking through the
corporate veil can show that such processors are controllers in their own right.

88
‘1. Each Member State shall apply the national provisions it adopts pursuant to this Directive to the processing
of personal data where: (a) the processing is carried out in the context of the activities of an establishment of the
controller on the territory of the Member State; when the same controller is established on the territory of several
Member States, he must take the necessary measures to ensure that each of these establishments complies with
the obligations laid down by the national law applicable; (b) the controller is not established on the Member
State's territory, but in a place where its national law applies by virtue of international public law; (c) the
controller is not established on Community territory and, for purposes of processing personal data makes use of
equipment, automated or otherwise, situated on the territory of the said Member State, unless such equipment is
used only for purposes of transit through the territory of the Community.’
89
Hon, W.K., C. Millard and I. Walden (2011 (b)), Who is responsible for ‘Personal Data’ in Cloud Computing? The
Cloud of Unknowing, Part 2, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 77/2011, March, p. 7;
Yet, under Article 4.1(c), the location of equipment or means of processing could overlap with the location of
processing.
90
Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2008), Opinion 1/2008 on data protection issues related to
search engines, 00737/EN WP 148, Brussels, 04.04.2008, pp. 10, 11; Article 29 Data Protection Working Party
(WP29) (2009(b)), Opinion 5/2009 on online social networking, 01189/09/EN WP 163, Brussels, 12.06.2009, p. 5;
Article 29 Data Protection Working Party (2010 (b)), Opinion 8/2010 on applicable law, 0836 02/10/EN WP 179,
Brussels, 16.12.2010, pp. 21, 22.
91
Hon, W.K., J. Hörnle and C. Millard (2011), “Data Protection Jurisdiction and Cloud Computing – When are Cloud
Users and Providers Subject to EU Data Protection Law? The Cloud of Unknowing, Part 3”, Queen Mary School of
Law Legal Studies Research Paper No. 84/2011, February, p. 18.
92
Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2008), p. 10; This stance has been criticized: Hon, W.K., J.
Hörnle and C. Millard 2011, p. 10.
93
Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2010(b)), p. 19; The definitions ‘relevant’ and ‘irrelevant’
establishment were introduced by the WP29 because the wording of Article 4.1(c) DPD applies that article only
when ‘the controller is not established on Community territory’. As seen above, a controller can be established on
Community territory but without processing personal data in the context of that establishment’s activities, so that
Article 4.1(a) does not apply. Yet, in that case Article 4.1(c) DPD can also not apply as the controller is established
on Community territory’. It has therefore been suggested that the article should be read as ‘the controller does
not have any establishment on the territory of a Member State in the context of which it processes personal data’.
For the same reason, Article 3.2 Draft Regulation (see below) should arguably be modified. There is however no
similar loophole for processors which. Article 3.1 of the Regulation applies the Regulation if a provider processes
personal data in the context of the activities of an establishment of a provider in the Union, which seems to imply
that the processor would be ‘subject to the draft Regulation in relation to its worldwide activities’.: Hon, W.K., J.
Hörnle and C. Millard, 2011, pp. 20, 32, 37, 38.
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Within a Cloud Legal Project (CLP), it has been proposed to abolish the rigid
‘establishment/equipment test’ in favor of a targeting/directing test in relation to data
connected to the EU94. The WP29 has confirmed this position: ‘Article 4(1)c strives to
ensure the right to the protection of personal data provided by the EU Directive even where
the controller is not established in EU/EU territory but where the processing is in some way
connected with the EU.95’ The protection of individuals inside the EU is also one of the main
purposes of Article 4.1(c) DPD96, and therefore, Kuner argued to make this idea explicit by
focusing on ‘the application of EU law to situations in which the data controller determines
in an untransparent way how data are processed on the individual’s computer’.
A targeting test denotes an accountability approach that would solve key questions about
applicable law, as mapped by the EC and the EP: ‘[…] in case where the relevant place of
establishment of a cloud provider may be hard to determine, e.g. for a non-EU user of a
non-EU provider operating equipment in the EU;’97 ‘In terms of applicability of the law,
there is a clear gap when both the provider and its equipment (data centres, servers, etc.)
are located outside the EU but the service is used by EU citizens […].98’ Article 3.2 PGDPR
introduces a targeting test, and applies the Regulation ‘to the processing of personal data
of data subjects residing in the Union by a controller not established in the Union, where
the processing activities are related to: (a) the offering of goods or services to such data
subjects in the Union; or (b) the monitoring of their behaviour’. A similar proposal was
made by Spoenle within the COE’s discussions to extend the jurisdictional scope of Article
32(b) Cybercrime Convention:99 the power of disposal as a legal connecting factor detached
from location parameter would connect any data to the person that hold the right to ‘alter,
delete, suppress or to render unusable as well as the right to exclude others from access
and any usage whatsoever’100. However, such initiatives won’t rule out conflict of laws and
a targeting test cannot preclude secret surveillance by third countries. These initiatives
should be seen as valuable tool to ensure that US companies are “in principle” covered by
EU DP Law.

4.3.

The challenge of responsibility: data controller, data processor
and personal data

The distinctions between cloud user, data processor, data (joint) controller101 and data
subject are further blurred by cloud computing102. This “who” question (see Annex 2) is

94

Hon, W.K., J. Hörnle and C. Millard, 2011, pp. 34-37.
Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2010(b)), p. 29.
96
Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2002), Working document on determining the international
application of EU data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites,
5035/01/EN/Final WP 56, Brussels, 30.04.2002, p. 7.
97
European Commission (2012(e)), Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions: Unleashing the Potential of
Cloud Computing in Europe, COM(2012) 529 /2, Brussels, 27.09.2012, p. 8.
98
European Parliament (2012(a)), Cloud Computing, Policy Department Economic and Scientific Policy, PE
475.104, May, p. 59.
99
Council of Europe (2001), Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001: ‘Article 32 – Trans-border access
to stored computer data with consent or where publicly available: A Party may, without the authorisation of
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important in light of the question of jurisdiction and the resulting or potential
responsibilities, liabilities and obligations towards the individual. It is important that the
individual has legal certainty and keeps the ownership over her/his data, and this explains
the importance of his/her consent with the allocation of responsibilities. De Hert defended
to boldly abolish the notion of data processors from the new Regulation and ‘vest the data
controller title, rights and obligations upon any one processing personal information,
regardless of its means, conditions or purposes103. Likewise, the CLP proposed to abandon
the binary distinction between controller and processor in a cloud computing context104.
The COE’s ‘Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing
of Personal Data’ does not even distinguish between these categories105. The WP29 stated
that it is important to soundly read the contract that can give indications for the power
relationships between parties106. With regard to joint-controllers, it is questioned what form
of contract should govern that relationship?
An ‘accountability approach’ would then imply the vesting of obligations and liabilities upon
every actor with considerable power, i.e. knowledge and control of the personal data. This
explains why anonymous data, i.e. data to which there is a minimized risk of unauthorized
access, are no ‘personal data’ in the DPD (Recital 26 DPD)107. The relation between the
definition of anonymous data and the definition of data controller/processor is also
apparent in a recent study of the European Parliament (EP) that successively identifies the
definition of data controller and data processor, ownership and confidentiality as
outstanding regulatory issues108.
A first question is whether the process of anonymisation of data is ‘data processing’
covered by the DPD. Secondly, the definition of ‘anonymous data’ is in itself an open
debate. Information to which there is only a remote, highly theoretical risk of identification,
due to sufficient protection measures against unauthorized access, is arguably not
considered as personal data109. The WP29’s focus on preventing identification has,
therefore, been questioned in favor of an assessment of the risks to individuals’ privacy.
The CLP finds that information temporarily exposed unencrypted due to transient
processing operations, or law enforcement access, could arguably still be considered as
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anonymous data110. On the other hand, Paul Ohm has warned for the failure of
anonymisation as a privacy-protecting tool111.
There is generally a higher risk of unauthorized data access by certain SaaS providers
(such as the usual social networking sites) than by IaaS or PaaS providers as supposedly
pure infrastructure providers or neutral intermediaries that host data without any
knowledge of the ‘personal data’ nature of the data112. Sartor deems such providers not to
be ‘data controllers’113, and according to the CLP they are not even ‘data processors’,
present reasonable protection measures, and absent any line-crossing behaviour following
which they would become data controllers114. The WP29 stressed that ‘[s]hould processors
[...] communicate them in a way that breaches the contract, they shall also be considered
to be controllers [...]’115. The European Data Protection Supervisor (EDPS) has stressed
that the ‘role played by cloud providers will need to be determined on a case by case basis
[…].’116 A recent EP study has additionally stressed that ([t]here are also ambiguities as to
the role of the cloud computing providers, who – in some cases – can be treated not only
as pure data processors, but also as data controllers, given their impact on how the data is
being processed ‘in the cloud’117.
The foregoing explains the importance of the adoption of appropriate security standards
against unauthorized access, as confirmed by the EC118. Standard setting on the EU level
would contribute to a harmonized approach to the “who” question, and as such, help to
tackle the related jurisdictional issues.

4.4.

Data transfers/processing to third countries

The notion of ‘adequacy’ as regards data transfers to third countries is defined on several
levels (Member States, EC and EUROPOL), and this further expands the vulnerability of the
data subject as regards what actually are ‘adequate data protection standards’. The focus
could be again on ‘the minimized risk’ of unauthorized access in third countries119. Under
the DPD and the PGDPR, the Member States have great influence to determine adequacy
requirements for data transfers to third countries120.
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Yet, under the PGDPR and PPCJDD the role of the EC would increase through provisions on
delegated and implementing acts, respectively relating to the implementation, and the
amending, supplementing or deletion of non-essential elements of legally binding acts of
the EU121. While this would contribute towards ‘uniformity’ and national alignment with the
common regulatory system, such an approach has raised important concerns. The EP would
have a limited role in the adoption of an implementing act, and it has therefore questioned
the role and level of discretion that the EC would enjoy through delegated acts122. The
EDPS stressed that vague notions should not justify the adoption of delegated acts as some
of them deal with essential elements in the PGDPR123. This is for instance the case for
instance in relation to those provisions related to what constitutes the threshold for a
personal data breach notification (Articles 31 and 32), what constitutes a high degree of
specific risks (Article 34.2 and 8), or ‘important grounds of public interest’ (Article 44.1 and
7).
The EC has repeatedly emphasized the need for improved cross-border cooperation though
non-legislative measures and self-regulation124.
The EU-US Safe Harbour Principles are an example in that regard, which allow transfers to
those US organizations (including cloud providers) demonstrating an ‘adequate standard of
protection’125. Yet, Safe Harbour does not apply to telecommunication common
carriers which also provide cloud computing services. The CLP and the WP29 have
emphasized that the controller needs to check the enforcement of Safe Harbour
Certification126. Besides, the WP29 has stressed that the PGDPR should add that the use of
Mutual Legal Assistance Treaties is obligatory with regard to access to personal data for
national security and law enforcement purposes, ‘in case of disclosures not authorized by
Union or Member State Law’127. This would imply extending the scope of application of the
PGDPR to law enforcement cooperation with the private sector.
The challenge of data transfers and data processing to third countries is of paramount
importance. This is even more salient in the context of the US PATRIOT and FISAA
described above. There is indeed no indication that the full effects 1881a have on the
human rights of EU data subjects have been addressed by WP29 or the Commission. The
WP29 for instance only mentions PATRIOT in one footnote128 in nearly 140 Opinions issued
since 9/11.
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The WP29 has for instance proposed that “binding corporate rules”- BCR129 can be adapted
to provide adequate safeguards for EU data exported into the Cloud. However, they foresee
and permit secret disclosure of data to “third countries”. They say:
In any case, the request for disclosure should be put on hold and the DPA
competent for the controller and the lead DPA for the BCR should be clearly
informed about it.
The question arises, if the CEO and corporate counsel of a major US Cloud company are
faced with a choice between obeying the soft-law exhortations of WP29 which will result in
contempt of the FISA Court for breach of secrecy, or not doing what they “should” (and
side-stepping huge risks of reputation damage to their business), which law is more likely
to be obeyed?
DPA proponents of BCRs-for-processors say they offer theoretically comparable protection
to earlier derogation mechanisms (such as standard contract clauses approved by the
Commission), but those are equally unsuitable to prevent the use of Cloud data for
surveillance purposes. The standard clauses were originally drafted in 2001 for scenarios
such as offshore processing of direct-marketing mailing-lists, but when they were revised in
2010130, they were weakened to accommodate Cloud computing.
The proposed new DP Regulation normalizes the procedure of BCRs-for-processors, and
they are no longer regarded technically as a “derogation”. However for the same reasons
that Safe-Harbour-for-processors is a problematic concept (because a IaaS/PaaS Cloud
cannot by definition fulfil any of the SHA Principles) BCRs-for-processors’s role should also
be questioned. All they can do is pledge to maintain the Cloud datacentres. They can say
nothing about the meaning of the data, or the substantive functions at the software level of
personal data processing.
Both the WP29 and the Commission place great faith in “audit” procedures to ensure Cloud
services are compliant, but no commercial audit methodology can seek to uncover secret
surveillance which is “lawful” under the national security rubric of a third country
(especially if that audit is conducted by a company from that country). There is no way that
an EU DPA can know whether this is happening or not, if the Cloud software fabric is
designed and controlled from outside EU jurisdiction.
Another challenge are the negotiations by a “High-Level Contact Group” between the EU
and US to arrive at an “Umbrella” agreement governing transfers for law enforcement and
national security, because the US position would exclude commercial Cloud transfers:
The US has rejected the idea to apply the agreement also to data transferred from
private parties in the EU to private parties in the US and subsequently
processed for law enforcement purposes by US competent authorities. Both sides
agree in substance that the agreement should be without prejudice to the activities
in the field of national security, which remains the sole responsibility of Member
States131.
The foregoing shows the lack of an EU legal framework as regards data transfers to third
countries. One step forward would be to extend the scope of application of the PGDPR to
law enforcement cooperation with the private sector. Secondly, standard setting on the EU

129

Article 29 Data Protection Working Party (WP29) (2012(b)), 195 Opinion on the BCRs-for-processors, June
2012
130
By
allowing
sub-contracting
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF
131
EU-US
Data
Protection
Non-Paper
On
Negotiations
During
2011,
available
at:
www.statewatch.org/news/2012/feb/eu-council-usa-dp-agreement-2011-5999-12.pdf

44

Fighting cyber crime and protecting privacy in the cloud

____________________________________________________________________________________________
level would contribute to a harmonized approach as regards adequate data protection
standards for data transfers to third countries.

4.5.

The challenge of regulation for EU Home affairs agencies

The legal challenges stemming from the triangular diplomacy context discussed above
when applied to the cloud computing-cybercrime fighting framework becomes even more
complex when looking at the role of EU Home Affairs Agencies active in law enforcement
(‘prevention and fight against crime’), such as EUROPOL. EUROPOL is excluded from the
scope of the PPCJDD (Recital 15 and Article 2.3(b)) and has developed a system of ‘selfregulatory adequacy data protection procedures’ in its agreements with third countries such
as the US132.
EUROPOL’s core activity is to facilitate the exchange of information between Member States
and to develop criminal intelligence. EUROPOL is also mandated to cooperate and engage in
information exchange with third parties including other EU agencies, international
organisations and third countries, as well as receive information (including personal data)
from ‘private parties’133. EUROPOL is said to have become a ‘data controller in its own
right’134. While awaiting for an EC proposal that is expected to bring the current EUROPOL
Decision in line with the Lisbon Treaty, EUROPOL has signalled its intention to establish
‘partnerships’ with the private sector (non-law enforcement actors)135. De Moor and
Vermeulen have expressed concerns about this development136, by stating that
The nature of information and intelligence from private partners – often collected in
a commercial environment for commercial purposes – requires additional
safeguards, in order to ensure the accuracy of this information... the development of
new partnerships must not occur at the expense of its own law enforcement
professionalism.
EUROPOL is entitled to establish an “outreach” to the private sector on the basis of Article
25 of the EUROPOL Convention Decision. The collection of personal data in this context
132
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takes place through EUROPOL National Units (ENU). Additionally, while EUROPOL itself
cannot send back such data directly to private entities, the situation is much less clear with
regard ENUs. Furthermore, EUROPOL is clearly being solicited by private companies with
regard its cybercrime activities, especially commercial providers of computer security
software. As discussed previously in relation with its 2011 iOCTA report, it also uses the
knowledge produced by these companies to build its own strategic analyses. It might be
necessary, in this regard, to consider the possibility of revising the 4x4 “handling code”
used by the Office to evaluate the quality of sources and codes to take into account the
dependence on private sources in the area of cybercrime137.
Such a measure, however, is a halfway house and needs to be envisaged in the framework
of a broader discussion. The lack of a concept or clear definition of ‘cybercrime’ within the
EU has direct implications for the functioning of the proposed European Cybercrime Centre
(EC3) as part of EUROPOL138, and creates a larger degree of uncertainty for the individual
as regards lower data protection standards for ‘cybercrime’ or the application of exceptions
to those standards, and whether this differs from other crimes such as ‘computer crime’
and/or other ‘serious crimes’. In that regard, Porcedda distinguishes broad cybercrime from
narrow cybercrime. Broad cybercrime would justify lower data protection standards but,
however, no violation of the core-periphery of human rights139.

5. RECOMMENDATIONS
5.1.

EU General Priorities

The study clearly suggests that the focus on cloud computing solely from the perspective of
cybercrime is inadequate as regards to the challenges raised by cloud computing. The
priority has been given to the regulation of internet, traceability of IP adresses, threats to
national security through cyber attacks of critical infrastructure, and some spectacular
forms of cyber crime like child pornography. Much more emphasis should be put on
providing legal certainty in jurisdiction-spanning transfers of data involving a multiplicity of
data controllers and processors. The challenges of privacy and data protection in a
cloud context are clearly underestimated, if not ignored. In most European fora
dealing with cybercrime, Data Protection laws appear to be very marginal in the agenda
and inadequately addressed to meet the challenges raised by cloud computing.
Furthermore, Data Protection offences should be recognized as a type of
"Cybercrime". This current omission unbalances the framework of investigatory powers
and Fundamental Rights, and the EU should include data protection offences in any future
plans, orientations, and strategies dealing with Cybercrime.
In the area of cloud computing, it is high time that the EU clarifies what it is that EU bodies
should be predominantly concerned with in the first place. Given the recent creation of a
EC3 within the European Police Office EUROPOL, and the forthcoming adoption of an EU
Cybersecurity strategy by the European Commission (foreseen December 2012 at the time
of writing), this is a highly needed prerequisite. The priority should be given to the
individual: her or his fundamental rights and freedoms should be as the core objective of
the Union’s policy.
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5.2.

Extension of the scope of data protection and harmonization
of legal concepts

The DPD and the Proposal for a General Data Protection Regulation (PGDPR) do not apply
to law enforcement activities, nor to domestic processing, which is still governed by various
national regulatory systems in the different areas of law touched by cloud computing (i.e.
civil law, administrative and commercial law). Furthermore, old third pillar instruments such
as the DPFD and the PPCJDD do not apply to ‘cloud computing providers’ and to EU Home
Affairs Agencies such as EUROPOL.
This calls firstly for a harmonization of fundamental legal concepts such as
'jurisdiction', 'data processor' and 'data controller' at EU level. Such harmonization
would decrease conflicts of laws and would contribute towards more legal certainty for the
data subject/consumer as regards the applicable law. They would also play an important
role at times of addressing the challenges of jurisdiction and responsibility identified in this
study.
However, the allocation of responsibility and potential liabilities should not merely depend
on the definition of data controller and data processor. An accountability approach
should apply instead, according to which responsibilities, liabilities and obligations should
be vested upon every actor with 'considerable power', i.e. knowledge and control of the
data. This should go along with the effective use of existing Mutual Legal Assistance
Treaties between the EU and third countries with regard to access to personal data for
national security and law enforcement purposes.
Furthermore, the EU-US Safe Harbour Principles which allow transfers of data to US
organizations does not apply to telecommunication common carriers which also provide
cloud computing services. The study recommends that Safe Harbour Certification are
checked and reinforced. The 'Safe Harbor' principle should also apply to
telecommunication common carriers which also provide cloud computing services.
In regard to EUROPOL, the fact that this agency is currently excluded from the scope of the
PPCJDD calls for careful oversight of its data exchange activities. EUROPOL’s core activity is
to facilitate the exchange of information between Member States and to develop criminal
intelligence. EUROPOL is also mandated to cooperate and engage in information exchange
with third parties including other EU agencies, international organisations and third
countries, as well as receive information (including personal data) from ‘private parties’. In
many ways, EUROPOL has become a ‘data controller in its own right’. While awaiting for an
EC proposal that is expected to bring the current EUROPOL Decision in line with the Lisbon
Treaty, it is necessary to consider the possibility of revising the 4x4 “handling code”
used by the Office to evaluate the quality of sources and codes to take into
account the dependence on private sources in the area of cybercrime.
Furthermore, the lack of a concept of ‘cybercrime’ within the EU has direct implications for
the functioning of the proposed EC3 as part of EUROPOL and creates a larger degree of
uncertainty for the individual as regards lower data protection standards for ‘cybercrime’
and whether this differs from other crimes such as ‘computer crime’ and/or other ‘serious
crimes’. This is why, as recommended hereafter, close oversight of the EU agencies in the
field of cybercrime is required.

47

Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs

____________________________________________________________________________________________

5.3.

Oversight of EU agencies in the field

The EU operational framework in the field of cybercrime consists mainly of two sets of
measures which encapsulate NIS and law-enforcement activities. Here, the question of
the respective roles and responsibilities of EUROPOL and ENISA must be clarified,
if only to avoid duplication of activities and costs and ensure more effective undertakings.
Such a clarification, however, should go beyond a mere matter related to the global
regulation of the Internet and should take into account the question of the individual, her
or his rights and freedoms.
The proposed EC3 as part of EUROPOL should received careful attention. The centre
is expected to start operations in January 2013 and is entrusted with a great variety of
tasks. The way in which the European Commission envisages the role of EC3 clearly
demonstrates a lack of established priorities and, according to the EUROPOL staff,
insufficient resources given the wide scope of the centre’s remit.
According to the analysis conducted in this study, the cybercrime centre could have a
significant added value if more resources were allocated to the protection of EU citizens.
This includes members of staff highly qualified in cloud computing technologies,
but also well trained in data protection and privacy laws. However, funding should
be carefully allocated. The cybercrime centre should give budgetary priorities to hunt down
cybercriminals while protecting EU citizens’ rights, and not wasting resources in dubious
early warning and vain “preventive” tasks.

5.4.

US/EU Relations

Particular attention should be given to US law that authorizes the surveillance of
Cloud data of non-US residents. The EP should ask for further enquiries into the US
FISA Amendments Act, the status of the 4th Amendment with respect to NONUSPERS, and
the USA PATRIOT Act (especially s.215).
The EP should consider amending the DP Regulation to require prominent warnings
to individual data subjects (of vulnerability to political surveillance) before EU Cloud
data is exported to US jurisdiction. No data subject should be left unaware if sensitive data
about them is exposed to a 3rd country's surveillance apparatus. The existing derogations
must be dis-applied for Cloud because of the systemic risk of loss of data sovereignty. The
EU should open new negotiations with the US for recognition of a human right to privacy
which grants Europeans equal protections in US courts.

5.5.

EU ownership over data

The EU needs an industrial policy for autonomous capacity in Cloud computing. The
DG INFSO Communication of October 2012 is on this matter not in tune with the challenges
analysed in this study. A target could be that by 2020, 50% of EU public services should be
running on Cloud infrastructure solely under EU jurisdictional control.
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ANNEXES
Annex 1: The EU framework on fighting cybercrime and privacy – initiatives and EU bodies involved
The starting point adopted to map each initiative is an initiative from the European Commission. This does not preclude that these
initiatives might have been prompted by another body of the EU, e.g. the Council.
N/A = not applicable/ not available.
Initiative
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Creating a Safe Information Society by Improving the Security of Information Infrastructures
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Network and Information Security: Proposal for a European Policy Approach, COM(2001) 298
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the
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and Energy
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cyber-security, COM(2011) 163 final
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Annex 2: Estimates of EC3 staffing requirements and costs
These informations have been forwarded by Europol.
EC3 personnel and expenditures in relation to overall EUROPOL staff and
expenditures
Big figures: 800 people are working at Europol. Of them:





530 Europol Employees (440 Temporary Agents and 90 Contract Agents.)
40 Seconded National Experts,
150 Liaison Officers ,
The rest (variable) about 20 trainees and 60 contractors.
Note:
o
o

Contract Agents are mainly working in the Governance and Capabilities
Departments
SNEs, all of them members of the National Competent LE Services, are fully
integrated in different Units of the Operations Department

Temporary Agents in the Establishment Plan 2012: 457. Of them:





226 in Operations
162 in Capabilities
61 in Governance
8 (Director, MB Secretariat and Internal Audit Function)

The Operations Department is organized in 4 Business Areas with the following staff
(TAs + 40 SNEs):





Information Hub: 60
Cybercrime: 31
Counterterrorism: 55
Organised Crime 120

The EC3 Cybercrime Centre is organized in 3 main groups:




Operations and Data fusion
Research and Development
Strategy and Outreach

Most of the current staff is in Operations: 22 staff members have been transferred from
the old Europol structure working in 3 focal points covering the three areas of the EC3
mandate: Crimes against persons trough the Internet, on-line fraud and crimes affecting
the ICT infrastructures. The rest (9) are distributed in the other groups.
That means that only Operations can continue delivering services (although not at the
desired level of the EC3 mandate). The other areas must be properly staffed to achieve
the mandate of the Centre. Our analysis, based on the products and services to be
delivered, is that 60 FTEs will be needed in 2013 and 100 in 2014.
In general terms Operations and Data Fusion (about 75% of the resources of the Centre)
will be staffed with TAs, police officers recruited from the Competent Services. The rest
25% distributed in Research and Development and Strategy and Outreach does not need
to be recruited from the Competent Services.
All of them need to be specialists in their respective areas and most of them will occupy
long-term positions. Only in the case of Outreach some SNEs from the target Countries
will be preferred for seconded for maximum 3 years in order to rotate and be replaced by
others from a different target country.
It will not be excluded the recruitment of some contract agents to develop specific
projects.
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Breakdown of EC3 costs for 2013-2014

2013
Expense

Explanation
29 Total of new recruited staff (31 existed staff are budgeted in general
Europol budget - T1)
Other staff and recruitment expenditure

Staff expenditure

One time expenditure - investment

Building related cost, facility and IT equipments
Day to day running costs for missions, meetings, consultancy, trainings
and software upgrades and IT maintenance

Running activities related expenditure

Updated budget

2,850,000

2,200,300
1,305,400
6,355,700

2014
Expense

Staff expenditure

One time expenditure - investment

Running activities related expenditure

Explanation
69 recruited staff for EC3 (31 existed staff are budgeted in the general
Europol budget - T1)
Other staff and recruitment expenditure
Building related cost, facility and IT equipments
Day to day running costs for missions, meetings, consultancy, trainings
and software upgrades and IT maintenance

Updated budget

6,808,000

760,000

2,293,500

9,861,500

Source : EUROPOL documents EDOC 621532 & 615458
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Annex 3: Definitional problems, Member States’ discretion under the DPD
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Poprawka 1
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Punkt 7 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Zapewnienie spójnego, wysokiego
poziomu ochrony danych osobowych osób
fizycznych oraz ułatwienie wymiany
danych osobowych między właściwymi
organami państw członkowskich ma
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania
skutecznej współpracy wymiarów
sprawiedliwości w sprawach karnych i
współpracy policyjnej. Aby osiągnąć ten
cel konieczne jest zapewnienie we
wszystkich państwach członkowskich
równorzędnego poziomu ochrony praw i
wolności osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy w celu zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania i
w celu wykonywania kar kryminalnych
oraz swobodnego przepływu tych danych.

(7) Zapewnienie spójnego, wysokiego
poziomu ochrony danych osobowych osób
fizycznych oraz ułatwienie wymiany
danych osobowych między właściwymi
organami państw członkowskich ma
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania
skutecznej współpracy wymiarów
sprawiedliwości w sprawach karnych i
współpracy policyjnej. Aby osiągnąć ten
cel, konieczne jest zapewnienie we
wszystkich państwach członkowskich
równorzędnego poziomu ochrony praw i
wolności osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy w celu zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania i
w celu wykonywania kar kryminalnych
oraz swobodnego przepływu tych danych.
Spójne i jednolite stosowanie przepisów
dotyczących ochrony podstawowych praw
i wolności osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych
powinno być zagwarantowane w całej
Unii. Skuteczna ochrona danych
osobowych w całej Unii wymaga
wzmocnienia praw podmiotów danych
oraz obowiązków podmiotów, które
przetwarzają dane osobowe, lecz takŜe
równorzędnych uprawnień w zakresie
monitorowania i zapewnienia zgodności z
przepisami o ochronie danych osobowych
w państwach członkowskich.
Or. en
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Dlatego teŜ osobna dyrektywa
powinna uwzględniać szczególny charakter
tych dziedzin, ustanawiając przepisy
dotyczące ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych
przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania i wykonywania kar
kryminalnych.

(11) Dlatego teŜ konkretna dyrektywa
powinna uwzględniać szczególny charakter
tych dziedzin, ustanawiając przepisy
dotyczące ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych
przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania i wykonywania kar
kryminalnych.
Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Ochrona osób fizycznych powinna
być neutralna pod względem
technologicznym i nie powinna zaleŜeć od
zastosowanych technik, poniewaŜ w
przeciwnym razie wystąpiłoby powaŜne
ryzyko obchodzenia prawa. Ochrona osób
fizycznych powinna mieć zastosowanie do
przetwarzania danych osobowych w
sposób zautomatyzowany, jak równieŜ
ręcznego przetwarzania, jeśli dane znajdują
się lub mają znajdować się w zbiorze
danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz
ich strony tytułowe, które nie są
zorganizowane według określonych
kryteriów, nie powinny wchodzić w zakres
niniejszej dyrektywy. Dyrektywa nie
powinna mieć zastosowania do
przetwarzania danych w toku działalności
leŜącej poza zakresem prawa Unii, w

(15) Ochrona osób fizycznych powinna
być neutralna pod względem
technologicznym i nie powinna zaleŜeć od
zastosowanych technik, poniewaŜ w
przeciwnym razie wystąpiłoby powaŜne
ryzyko obchodzenia prawa. Ochrona osób
fizycznych powinna mieć zastosowanie do
przetwarzania danych osobowych w
sposób zautomatyzowany, jak równieŜ
ręcznego przetwarzania, jeśli dane znajdują
się lub mają znajdować się w zbiorze
danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz
ich strony tytułowe, które nie są
zorganizowane według określonych
kryteriów, nie powinny wchodzić w zakres
niniejszej dyrektywy. Dyrektywa nie
powinna mieć zastosowania do
przetwarzania danych w toku działalności
leŜącej poza zakresem prawa Unii, w
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szczególności dotyczącej bezpieczeństwa
narodowego, ani do przetwarzania danych
przez instytucje, organy, biura i agencje
Unii, takie jak Europol czy Eurojust.

szczególności dotyczącej bezpieczeństwa
narodowego, ani do przetwarzania danych
przez instytucje, organy, biura i agencje
Unii, które podlegają przepisom
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 lub
innych instrumentów prawnych, takich
jak decyzja Rady 2009/371/WSiSW
ustanawiająca Europejski Urząd Policji
(Europol) lub decyzja Rady
2002/187/WSiSW ustanawiająca Eurojust.
Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Zasady ochrony powinny być
stosowane do wszelkich informacji
dotyczących zidentyfikowanych lub
moŜliwych do zidentyfikowania osób
fizycznych. Aby ustalić, czy moŜna
zidentyfikować daną osobę fizyczną,
naleŜy wziąć pod uwagę wszystkie
sposoby, jakimi moŜe posłuŜyć się
administrator lub inna osoba w celu
zidentyfikowania tej osoby. Zasady
ochrony nie powinny być stosowane do
danych zanonimizowanych w taki sposób,
Ŝe podmiot danych, nie moŜe być juŜ
zidentyfikowany.

(16) Zasady ochrony powinny być
stosowane do wszelkich informacji
dotyczących zidentyfikowanych lub
moŜliwych do zidentyfikowania osób
fizycznych. Aby ustalić, czy moŜna
zidentyfikować daną osobę fizyczną,
naleŜy wziąć pod uwagę wszystkie
sposoby, jakimi moŜe posłuŜyć się
administrator lub inna osoba w celu
zidentyfikowania tej osoby. Zasady
ochrony nie powinny być stosowane do
danych zanonimizowanych w taki sposób,
Ŝe podmiot danych nie moŜe być juŜ
zidentyfikowany. Biorąc pod uwagę
znaczenie zmian zachodzących w ramach
społeczeństwa informacyjnego oraz
technik stosowanych do przechwytywania,
przekazywania, przekształcania,
ewidencjonowania, przechowywania lub
komunikowania danych dotyczących
lokalizacji osób fizycznych, które to dane
mogą być wykorzystywane do róŜnych
celów, w tym do monitoringu lub
tworzenia profili, niniejsza dyrektywa
powinna mieć zastosowanie do operacji
przetwarzania takich danych osobowych.
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Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(16a) Wszelkie operacje przetwarzania
danych osobowych muszą być zgodne z
prawem, prowadzone rzetelnie i uczciwie
wobec zainteresowanych osób. Zwłaszcza
konkretne cele przetwarzania danych
powinny być jednoznaczne, zgodne z
prawem i określone w momencie
zbierania danych osobowych. Dane
osobowe powinny być prawidłowe,
właściwe i ograniczone do niezbędnego
minimum odpowiadającego celom, dla
których są przetwarzane. Wymaga to
zwłaszcza ograniczania do ścisłego
minimum zakresu zbieranych danych oraz
okresu ich przechowywania. Dane
osobowe powinny być przetwarzane tylko
wówczas, gdy celu przetwarzania nie
moŜna osiągnąć innymi środkami. NaleŜy
poczynić wszelkie stosowne kroki
gwarantujące poprawienie lub usunięcie
niedokładnych danych osobowych. Aby
uniknąć przechowywania danych przez
czas dłuŜszy, niŜ jest to konieczne,
administrator powinien ustalić termin
usuwania danych lub okresowego
przeglądu.
Or. en
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Wszelkie operacje przetwarzania
danych osobowych powinny być zgodne z
prawem i prowadzone rzetelnie wobec
zainteresowanych osób fizycznych. W
szczególności naleŜy wyraźnie określić
konkretne cele, dla których dane są
przetwarzane.

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreślony

(19) Zapobieganie przestępstwom,
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i
ściganie ich wymaga zatrzymywania i
przetwarzania przez właściwe organy
danych osobowych, zgromadzonych w
kontekście zapobiegania konkretnym
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie i ścigania ich, poza tym
kontekstem, by lepiej rozumieć istotę
przestępstw i tendencje w tym zakresie,
zebrania informacji na temat
zorganizowanych sieci kryminalnych oraz
powiązania róŜnych wykrytych
przestępstw.

Or. en
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Dane osobowe nie powinny być
przetwarzane do celów niezgodnych z
celem, w którym zostały zebrane. Dane
osobowe powinny być prawidłowe,
właściwe i nie wykraczać poza zakres
odpowiadający celowi, dla którego są
przetwarzane. NaleŜy podjąć wszelkie
stosowne kroki gwarantujące poprawienie
lub usunięcie niedokładnych danych
osobowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreślony

(22) W toku wykładni i stosowania
ogólnych zasad dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy do celów zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, ścigania ich i wykrywania
oraz wykonywania kar kryminalnych,
naleŜy uwzględnić specyfikę tego sektora,
w tym szczególne cele w nim realizowane.

Or. en
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Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Aby przetwarzanie danych osobowych
było zgodne z prawem, musi być ono
konieczne dla spełnienia przez
administratora ciąŜących na nim
obowiązków prawnych, w celu wykonania
przez właściwy organ, w oparciu o
przepisy prawa, zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w celu ochrony
Ŝywotnych interesów osoby, które dane
dotyczą, lub innej osoby lub w celu
zapobieŜenia powaŜnemu zagroŜeniu dla
bezpieczeństwa publicznego.

(25) Aby przetwarzanie danych osobowych
było zgodne z prawem, powinno być ono
dozwolone jedynie wówczas, gdy jest to
konieczne dla spełnienia przez
administratora ciąŜących na nim
obowiązków prawnych, w celu wykonania
przez właściwy organ zadania
realizowanego w interesie publicznym, w
oparciu o przepisy prawa unijnego lub
krajowego, które powinny zawierać
wyraźnie określone i szczegółowe przepisy
dotyczące co najmniej celów, danych
osobowych, konkretnych przeznaczeń i
środków, wyznaczenia lub moŜliwości
wyznaczania administratora, procedur,
których naleŜy przestrzegać,
wykorzystania i ograniczeń zakresu
wszelkiej swobody przyznanej właściwym
organom w odniesieniu do operacji
przetwarzania.
Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(25a) Dane osobowe nie powinny być
przetwarzane do celów niezgodnych z
celem, w którym zostały zebrane. Dalsze
przetwarzanie przez właściwe organy do
celu objętego zakresem stosowania
niniejszej dyrektywy, który nie jest zgodny
z celem początkowym, powinno być
dozwolone jedynie w konkretnych
przypadkach, gdy takie przetwarzanie jest
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konieczne dla spełnienia ciąŜącego na
administratorze obowiązku prawnego,
wynikającego z prawa unijnego lub
krajowego, lub w celu ochrony Ŝywotnych
interesów podmiotu danych lub innej
osoby, lub w celu zapobieŜenia
bezpośredniemu i powaŜnemu zagroŜeniu
dla bezpieczeństwa publicznego. To, Ŝe
dane przetwarzane są dla potrzeb
związanych z egzekwowaniem prawa, nie
oznacza koniecznie, Ŝe cel ten jest zgodny
z celem początkowym. Pojęcie
przetwarzania danych zgodnie z celem
musi być interpretowane w sposób
rygorystyczny.
Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 b preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(25b) Dane osobowe przetwarzane z
naruszeniem przepisów krajowych
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy
nie powinny być dłuŜej przetwarzane.
Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Dane osobowe, które z racji swego
charakteru są szczególnie newralgiczne w
kontekście podstawowych praw lub
prywatności, w tym dane genetyczne,
zasługują na szczególną ochronę. Dane te
PR\923072PL.doc

(26) Dane osobowe, które z racji swego
charakteru są szczególnie wraŜliwe i
naraŜone na ryzyko w kontekście
podstawowych praw lub prywatności,
zasługują na szczególną ochronę. Dane te
13/114
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nie powinny być przetwarzane, chyba Ŝe
przepisy wyraźnie na to zezwalają,
przewidując przy tym odpowiednie środki
słuŜące zabezpieczeniu słusznych
interesów podmiotów danych; lub teŜ gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
Ŝywotnych interesów podmiotu danych,
lub innej osoby; lub teŜ gdy przetwarzane
mają być dane wyraźnie udostępnione
publicznie podmiot danych.

nie powinny być przetwarzane, chyba Ŝe
przetwarzanie jest w wyraźny sposób
niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, na
podstawie prawa unijnego lub krajowego,
które przewiduje odpowiednie środki
słuŜące zabezpieczeniu słusznych
interesów podmiotów danych; lub teŜ gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
Ŝywotnych interesów podmiotu danych,
lub innej osoby; lub teŜ gdy przetwarzane
mają być dane wyraźnie udostępnione
publicznie przez podmiot danych.
Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(26a) Przetwarzanie danych genetycznych
powinno być dozwolone jedynie wówczas,
gdy istnieje powiązanie dotyczące cech
genetycznych, które pojawiło się w toku
śledztwa lub postępowania sądowego.
Dane genetyczne powinny być
przechowywane wyłącznie tak długo, jak
jest to bezwzględnie konieczne do celów
takich śledztw i postępowań, przy czym
państwa członkowskie mogą podjąć
decyzję o dłuŜszym przechowywaniu
zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszej dyrektywie.
Or. en
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) KaŜda osoba fizyczna powinna mieć
prawo niepodlegania środkom opartym
wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu, jeŜeli wywołują one
negatywne skutki prawne dla tej osoby,
chyba Ŝe prawo zezwala na automatyczne
przetwarzanie, przewidując przy tym
odpowiednie środki słuŜące zabezpieczeniu
słusznych interesów podmiotu danych.

(27) KaŜda osoba fizyczna powinna mieć
prawo niepodlegania środkowi opartemu
na profilowaniu dokonywanym poprzez
automatyczne przetwarzanie. Takie
przetwarzanie, które wywołuje skutki
prawne dla tej osoby lub w znaczący
sposób na nią wpływa, powinno być
zakazane, chyba Ŝe prawo zezwala na
automatyczne przetwarzanie, przewidując
przy tym odpowiednie środki słuŜące
zabezpieczeniu słusznych interesów
podmiotu danych.
Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Aby podmioty danych mogły
korzystać ze swoich praw, wszelkie
informacje do nich kierowane powinny być
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym
napisane w jednoznacznym, prostym
języku.

(28) Aby podmioty danych mogły
korzystać ze swoich praw, wszelkie
informacje do nich kierowane powinny być
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym
napisane w jednoznacznym, prostym
języku. Informacje te powinny być
dostosowane do potrzeb podmiotu danych,
zwłaszcza w przypadku, gdy konkretnym
adresatem tych informacji jest dziecko.
Or. en
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Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) NaleŜy opracować sposoby ułatwienia
podmiotowi danych korzystania z praw
przysługujących mu na mocy niniejszej
dyrektywy, włączając mechanizmy
składania wniosków, wolnych od opłat,
dotyczących w szczególności dostępu do
danych, poprawiania ich i usunięcia.
Administrator powinien być zobowiązany
do odpowiedzi na wniosek podmiotu
danych bez nieuzasadnionej zwłoki.

(29) NaleŜy opracować sposoby ułatwienia
podmiotowi danych korzystania z praw
przysługujących mu na mocy niniejszej
dyrektywy, włączając mechanizmy
składania wniosków, wolnych od opłat,
dotyczących w szczególności dostępu do
danych, poprawiania ich i usunięcia.
Administrator powinien być zobowiązany
do odpowiedzi na wniosek podmiotu
danych bez zwłoki.
Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania
wymaga, by podmiot danych, był
informowany w szczególności o
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej
celach, okresie przechowywania danych,
przysługującym jej prawie dostępu,
poprawienia lub usunięcia danych oraz
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku
konieczności uzyskania danych od
podmiotu danych, naleŜy takŜe
poinformować go o tym, Ŝe ma on
obowiązek przekazać dane oraz o
konsekwencjach braku przekazania takich
danych

(30) Zasada rzetelnego i przejrzystego
przetwarzania wymaga, by podmiot danych
był informowany w szczególności o
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej
celach, okresie przechowywania danych,
przysługującym jej prawie dostępu,
poprawienia lub usunięcia danych oraz
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku
konieczności uzyskania danych od
podmiotu danych, naleŜy takŜe
poinformować go o tym, czy ma on
obowiązek przekazać dane oraz o
konsekwencjach braku przekazania takich
danych.
Or. en
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) KaŜdej osobie powinno przysługiwać
prawo dostępu do zebranych danych na jej
temat, a wykonanie tego prawa powinno
być na tyle łatwe, by kaŜda osoba była
świadoma przetwarzania i mogła
zweryfikować jego zgodność z prawem.
Dlatego teŜ kaŜdy podmiot danych
powinien mieć prawo do uzyskania
wiedzy, w szczególności informacji na
temat celów, dla których dane są
przetwarzane, przez jaki okres i jacy
odbiorcy otrzymują dane, w tym w
państwach trzecich. Podmioty danych
powinny otrzymać kopię ich danych
osobowych, które są przetwarzane.

(32) KaŜdej osobie powinno przysługiwać
prawo dostępu do zebranych danych na jej
temat, a wykonanie tego prawa powinno
być na tyle łatwe, by kaŜda osoba była
świadoma przetwarzania i mogła
zweryfikować jego zgodność z prawem.
Dlatego teŜ kaŜdy podmiot danych
powinien mieć prawo do uzyskania
wiedzy, w szczególności informacji na
temat celów, dla których dane są
przetwarzane, przez jaki okres i jacy
odbiorcy otrzymują dane, w tym w
państwach trzecich, a takŜe prawo do
złoŜenia skargi do organu nadzorczego i
uzyskania informacji na temat danych
kontaktowych. Podmioty danych powinny
otrzymać kopię ich danych osobowych,
które są przetwarzane.
Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Państwom członkowskim naleŜy
zezwolić na przyjęcie środków
legislacyjnych umoŜliwiających
opóźnienie, ograniczenie lub odstąpienie
od informowania osób, których dane
dotyczą o dostępie do ich danych
osobowych, w zakresie i w czasie, w jakim
takie częściowe lub kompletne
ograniczenie stanowi konieczny i
proporcjonalny środek w demokratycznym
społeczeństwie, przy naleŜytym

(33) Państwom członkowskim naleŜy
zezwolić na przyjęcie środków
legislacyjnych umoŜliwiających
opóźnienie lub ograniczenie informowania
podmiotów danych o dostępie do ich
danych osobowych, w zakresie i w czasie,
w jakim takie częściowe lub kompletne
ograniczenie stanowi konieczny i
proporcjonalny środek w demokratycznym
społeczeństwie, przy naleŜytym
uwzględnieniu praw podstawowych i
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uwzględnieniu słusznych interesów danej
osoby, aby zapobiec utrudnianiu
urzędowych lub prawnych dochodzeń,
śledztw lub procedur, aby zapobiec
utrudnieniom w zapobieganiu przestępstw,
ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń
w ich sprawie i ściganiu lub wykonywaniu
kar kryminalnych, by chronić
bezpieczeństwo publiczne lub narodowe
lub chronić osobę, które dane dotyczą, lub
prawa i wolności innych osób.

słusznych interesów danej osoby, aby
zapobiec utrudnianiu urzędowych lub
prawnych dochodzeń, śledztw lub
procedur, aby zapobiec utrudnieniom w
zapobieganiu przestępstw, ich
wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w
ich sprawie i ściganiu lub wykonywaniu
kar kryminalnych, by chronić
bezpieczeństwo publiczne lub narodowe
lub chronić podmiot danych lub prawa i
wolności innych osób. Administrator
powinien dokonywać oceny poprzez
konkretne i indywidualne zbadanie kaŜdej
sprawy, jeŜeli zastosowane ma być
częściowe lub całkowite ograniczenie
prawa dostępu do danych.
Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) JeŜeli państwa członkowskie przyjęły
środki legislacyjne ograniczające
całkowicie lub częściowo prawo dostępu,
podmiot danych powinien mieć prawo
wystąpienia do właściwego krajowego
organu nadzorczego o sprawdzenie
zgodności z prawem przetwarzania.
Podmiot danych powinien zostać
poinformowany o tym prawie. JeŜeli organ
nadzorczy uzyskuje dostęp w imieniu
podmiotu danych, podmiot ten powinien
zostać poinformowany przez organ
nadzorczy przynajmniej o tym, Ŝe organ
ten przeprowadził wszystkie niezbędne
weryfikacje oraz o ich wynikach, jeŜeli
chodzi o zgodność z prawem
przedmiotowych operacji przetwarzania.

(35) JeŜeli państwa członkowskie przyjęły
środki legislacyjne ograniczające
całkowicie lub częściowo prawo dostępu,
podmiot danych powinien mieć prawo
wystąpienia do właściwego krajowego
organu nadzorczego o sprawdzenie
zgodności z prawem przetwarzania.
Podmiot danych powinien zostać
poinformowany o tym prawie. JeŜeli organ
nadzorczy uzyskuje dostęp w imieniu
podmiotu danych, podmiot ten powinien
zostać poinformowany przez organ
nadzorczy przynajmniej o tym, Ŝe organ
ten przeprowadził wszystkie niezbędne
weryfikacje, oraz o ich wynikach, jeŜeli
chodzi o zgodność z prawem
przedmiotowych operacji przetwarzania.
Organ nadzorczy powinien takŜe
poinformować podmiot danych o jego
prawie do uzyskania sądowych środków
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ochrony prawnej.
Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(35a) Wszelkie ograniczenie praw
podmiotu danych musi być zgodne z Kartą
praw podstawowych Unii Europejskiej i
europejską Konwencją o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, jak
zostało to wyjaśnione w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej i Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, a zwłaszcza musi
odbywać się z poszanowaniem istoty praw
i wolności.
Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) KaŜda osoba powinna mieć prawo do
poprawienia niedokładnych danych
osobowych jej dotyczących oraz prawo do
ich usunięcia, jeŜeli przetwarzanie takich
danych jest niezgodne z głównymi
zasadami ustanowionymi w niniejszej
dyrektywie. JeŜeli dane osobowe
przetwarzane są w toku dochodzenia i
postępowania karnego, poprawianie, prawa
do informacji, dostępu, usunięcia i
ograniczenia przetwarzania mogą być
wykonywane godnie z przepisami krajowej

(36) KaŜda osoba powinna mieć prawo do
poprawienia niedokładnych lub
przetwarzanych niezgodnie z prawem
danych osobowych jej dotyczących oraz
prawo do ich usunięcia, jeŜeli
przetwarzanie takich danych jest niezgodne
z przepisami ustanowionymi w niniejszej
dyrektywie. JeŜeli dane osobowe
przetwarzane są w toku dochodzenia i
postępowania karnego, poprawianie, prawa
do informacji, dostępu, usunięcia i
ograniczenia przetwarzania mogą być
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procedury sądowej

wykonywane zgodnie z przepisami
krajowej procedury sądowej.
Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) NaleŜy obciąŜyć administratora
całkowitą odpowiedzialnością za
przetwarzanie danych osobowych
prowadzone przez niego samego lub w
jego imieniu. W szczególności
administrator powinien zapewnić zgodność
operacji przetwarzania z przepisami
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

(37) NaleŜy obciąŜyć administratora
całkowitą odpowiedzialnością za
przetwarzanie danych osobowych
prowadzone przez niego samego lub w
jego imieniu. W szczególności
administrator powinien zapewnić zgodność
kaŜdej operacji przetwarzania z przepisami
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy i
mieć obowiązek gotowości do wykazania
tej zgodności.
Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Ochrona praw i wolności podmiotów
danych a takŜe zobowiązania i
odpowiedzialność administratorów i
podmiotów przetwarzających wymaga
dokonania w niniejszej dyrektywie jasnego
podziału obowiązków, w tym w przypadku
gdy administrator określa cele, warunki i
sposoby przetwarzania wspólnie z innymi
administratorami danych oraz gdy operacja
przetwarzania jest dokonywana w imieniu
administratora.

(39) Ochrona praw i wolności podmiotów
danych a takŜe zobowiązania i
odpowiedzialność administratorów i
podmiotów przetwarzających wymaga
dokonania w niniejszej dyrektywie jasnego
podziału obowiązków, w tym w przypadku
gdy administrator określa cele, warunki i
sposoby przetwarzania wspólnie z innymi
administratorami danych oraz gdy operacja
przetwarzania jest dokonywana w imieniu
administratora. Podmiot danych powinien
mieć prawo do wykonania

PE501.928v02-00

PL

20/114

PR\923072PL.doc

przysługujących mu na mocy niniejszej
dyrektywy uprawnień w stosunku do
kaŜdego ze współadministratorów, a takŜe
prawa do występowania przeciwko
kaŜdemu z nich.
Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(40a) KaŜda operacja przetwarzania
danych osobowych powinna być
udokumentowana w celu umoŜliwienia
weryfikacji legalności przetwarzania
danych, samokontroli oraz zapewnienia
odpowiedniej integralności i
bezpieczeństwa danych. Taki zapis w
dokumentacji powinien być udostępniany
na Ŝądanie organowi nadzorczemu w celu
kontroli zgodności z zasadami
ustanowionymi w niniejszej dyrektywie.
Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 b preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(40b) Ocena skutków w zakresie ochrony
danych powinna być przeprowadzana
przez administratora lub podmioty
przetwarzające, jeŜeli operacje
przetwarzania – z racji swego charakteru,
zakresu lub celów – mogą stwarzać
szczególne zagroŜenie dla praw i wolności
podmiotów danych, i powinna obejmować
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w szczególności przewidywane środki,
gwarancje i mechanizmy mające na celu
zapewnienie ochrony danych osobowych
oraz wykazanie zgodności z niniejszą
dyrektywą. Oceny skutków powinny
dotyczyć właściwych systemów i procesów
związanych z operacjami przetwarzania
danych osobowych, a nie indywidualnych
przypadków.
Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(41) W celu zagwarantowania skutecznej
ochrony praw i wolności podmiotów
danych poprzez działania prewencyjne,
administrator lub podmiot przetwarzający
powinien w określonych przypadkach
konsultować się z organem nadzorczym
przed przetwarzaniem. Ponadto jeśli ocena
skutków w zakresie ochrony danych
wykaŜe, Ŝe operacje przetwarzania mogą
się wiązać z wysokim poziomem
konkretnych ryzyk dla praw i wolności
podmiotów danych, organ nadzorczy
powinien być w stanie zapobiec, przed
rozpoczęciem operacji, ryzykownemu
przetwarzaniu, które jest niezgodne z
niniejszą dyrektywą, oraz przedstawić
propozycje naprawienia tej sytuacji. Taka
konsultacja moŜe równieŜ zostać
przeprowadzona w trakcie
przygotowywania środka ustawodawczego
przez parlament narodowy lub środka
opartego na takim środku prawnym, który
określa charakter przetwarzania danych
oraz daje odpowiednie gwarancje.

(41) W celu zagwarantowania skutecznej
ochrony praw i wolności osób, których
dane dotyczą poprzez działania
prewencyjne, administrator lub podmiot
przetwarzający powinien w określonych
przypadkach konsultować się z organem
nadzorczym przed przetwarzaniem.

Or. en
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Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42) Naruszenie ochrony danych
osobowych, w braku odpowiedniej i
szybkiej reakcji, moŜe spowodować
powaŜne szkody, w tym dla reputacji danej
osoby. Z tego względu, administrator,
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o
naruszeniu, powinien powiadomić o nim
organ nadzorczy. Osoby, których dane
osobowe lub prywatność mogłyby
ucierpieć wskutek takiego naruszenia,
powinny być niezwłocznie powiadamiane,
aby umoŜliwić im podjęcie niezbędnych
środków ostroŜności. Naruszenie powinno
być uznawane za mające niekorzystny
wpływ na dane osobowe lub prywatność
osoby fizycznej, jeŜeli jego skutkiem mogą
być np. kradzieŜ lub sfałszowanie
toŜsamości, uszkodzenie ciała, powaŜne
upokorzenie lub naruszenie dobrego
imienia w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.

(42) Naruszenie ochrony danych
osobowych, w braku odpowiedniej i
szybkiej reakcji, moŜe prowadzić do
znacznej straty ekonomicznej i szkód
społecznych u danej osoby, w tym
oszustwa dotyczącego toŜsamości. Z tego
względu administrator, niezwłocznie po
powzięciu wiadomości o naruszeniu,
powinien powiadomić o nim organ
nadzorczy. Osoby, których dane osobowe
lub prywatność mogłyby ucierpieć wskutek
takiego naruszenia, powinny być
niezwłocznie powiadamiane, aby
umoŜliwić im podjęcie niezbędnych
środków ostroŜności. Naruszenie powinno
być uznawane za mające niekorzystny
wpływ na dane osobowe lub prywatność
osoby fizycznej, jeŜeli jego skutkiem mogą
być np. kradzieŜ lub sfałszowanie
toŜsamości, uszkodzenie ciała, powaŜne
upokorzenie lub naruszenie dobrego
imienia w związku z przetwarzaniem
danych osobowych. Powiadomienie
powinno zawierać informacje o środkach
przyjętych przez usługodawcę w celu
zaradzenia naruszeniu, a takŜe zalecenia
dla abonenta lub osoby, których ono
dotyczy. Powiadomienia powinny być
przekazywane podmiotom danych tak
szybko, jak to moŜliwe, w ścisłej
współpracy z organem nadzorczym oraz z
poszanowaniem wytycznych przekazanych
przez ten organ.
Or. en
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Administrator lub podmiot
przetwarzający powinien wyznaczyć
osobę, która będzie pomagać danemu
administratorowi lub podmiotowi w
monitorowaniu zgodności przepisów
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy.
Inspektor ochrony danych moŜe zostać
wyznaczony wspólnie przez szereg
jednostek właściwego organu. Inspektorzy
ochrony danych muszą być w stanie
wykonywać swoje obowiązki i zadania
niezaleŜnie i skutecznie.

(44) Administrator lub podmiot
przetwarzający powinien wyznaczyć
osobę, która będzie pomagać danemu
administratorowi lub podmiotowi w
monitorowaniu i wykazywaniu zgodności z
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej
dyrektywy. W przypadku gdy wiele
właściwych organów działa pod nadzorem
organu centralnego, przynajmniej ten
organ centralny powinien wyznaczyć
takiego inspektora ochrony danych.
Inspektorzy ochrony danych muszą być w
stanie wykonywać swoje obowiązki i
zadania niezaleŜnie i skutecznie, zwłaszcza
poprzez ustanawianie zasad słuŜących
unikaniu konfliktu interesów z innymi
zadaniami wykonywanymi przez
inspektora ochrony danych.
Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Państwa członkowskie powinny
zadbać o to, by przekazywanie danych
dokonywane było wyłącznie w przypadku,
gdy jest to konieczne do zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich i ścigania
albo wykonywania kar kryminalnych oraz
gdy administrator w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej jest
właściwym organem w rozumieniu
niniejszej dyrektywy. Przekazywanie moŜe

(45) Państwa członkowskie powinny
zadbać o to, by przekazywanie danych
dokonywane było wyłącznie w przypadku,
gdy to konkretne przekazanie jest
konieczne do zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich i ścigania albo
wykonywania kar kryminalnych oraz gdy
administrator w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej jest
właściwym organem publicznym w
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mieć miejsce w przypadkach, w których
Komisja zdecydowała, Ŝe dane państwo
trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub
gdy wprowadzono odpowiednie gwarancje.

rozumieniu niniejszej dyrektywy.
Przekazywanie moŜe mieć miejsce w
przypadkach, w których Komisja
zdecydowała, Ŝe dane państwo trzecie lub
organizacja międzynarodowa zapewnia
odpowiedni poziom ochrony lub gdy
wprowadzono odpowiednie gwarancje, lub
gdy wprowadzono odpowiednie gwarancje
w drodze prawnie wiąŜącego instrumentu.
Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) Komisja powinna mieć równieŜ
moŜliwość uznania, Ŝe państwo trzecie lub
terytorium bądź sektor przetwarzający
dane w państwie trzecim lub organizacja
międzynarodowa nie oferują
odpowiedniego poziomu ochrony danych.
W związku z tym przekazywanie danych
osobowych do tego państwa trzeciego
powinno być zakazane, chyba Ŝe opiera się
ono na umowie międzynarodowej,
odpowiednich gwarancjach lub
odstępstwie. NaleŜy przewidzieć
moŜliwość odbywania konsultacji między
Komisją a tymi państwami trzecimi lub
organizacjami międzynarodowymi. Taka
decyzja Komisji pozostaje jednak bez
uszczerbku dla moŜliwości dokonywania
przekazania na podstawie odpowiednich
gwarancji lub odstępstwa ustanowionego w
dyrektywie.

(48) Komisja powinna mieć równieŜ
moŜliwość uznania, Ŝe państwo trzecie lub
terytorium bądź sektor przetwarzający
dane w państwie trzecim lub organizacja
międzynarodowa nie oferują
odpowiedniego poziomu ochrony danych.
W związku z tym przekazywanie danych
osobowych do tego państwa trzeciego
powinno być zakazane, chyba Ŝe opiera się
ono na umowie międzynarodowej,
odpowiednich gwarancjach lub
odstępstwie. NaleŜy przewidzieć
moŜliwość odbywania konsultacji między
Komisją a tymi państwami trzecimi lub
organizacjami międzynarodowymi. Taka
decyzja Komisji pozostaje jednak bez
uszczerbku dla moŜliwości dokonywania
przekazania na podstawie odpowiednich
gwarancji zawartych w prawnie wiąŜącym
instrumencie lub odstępstwa
ustanowionego w niniejszej dyrektywie.
Or. en
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) Przekazanie, które nie jest dokonane
w oparciu o taką decyzję stwierdzającą
odpowiedni stopień ochrony powinno być
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w
prawnie wiąŜącym instrumencie prawnym
wprowadzono odpowiednie gwarancje,
zapewniające ochronę danych osobowych
lub gdy administrator lub podmiot
przetwarzający ocenili wszystkie
okoliczności towarzyszące operacji
przekazywania danych lub zestawowi
takich operacji i, na podstawie tej oceny
uznaje, Ŝe obowiązują odpowiednie
gwarancje w zakresie ochrony danych
osobowych. W przypadkach, w których
brakuje podstawy do dokonywania
przekazania naleŜy umoŜliwić
zastosowanie odstępstwa w celu ochrony
Ŝywotnych interesów podmiotu danych,
lub innej osoby, lub ochrony słusznych
interesów podmiotu danych, jeŜeli prawo
państwa członkowskiego przekazującego
dane osobowe tak stanowi lub teŜ jeŜeli
jest to konieczne dla zapobieŜenia
bezpośredniemu, powaŜnemu zagroŜeniu
dla bezpieczeństwa publicznego państwa
członkowskiego lub państwa trzeciego, lub
teŜ, w indywidualnych przypadkach, na
potrzeby zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich lub ścigania lub w celu
wykonywania kar kryminalnych, lub teŜ,
w indywidualnych przypadkach, do celów
ustanowienia roszczeń prawnych, ich
realizacji lub bronienia ich.

(49) Przekazanie, które nie jest dokonane
w oparciu o taką decyzję stwierdzającą
odpowiedni stopień ochrony, powinno być
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w
prawnie wiąŜącym instrumencie
wprowadzono odpowiednie gwarancje,
zapewniające ochronę danych osobowych.
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Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(49a) W przypadkach, w których brakuje
podstawy do dokonywania przekazania,
naleŜy umoŜliwić zastosowanie odstępstwa
w celu ochrony Ŝywotnych interesów
podmiotu danych lub innej osoby, lub
ochrony słusznych interesów podmiotu
danych, jeŜeli prawo państwa
członkowskiego przekazującego dane
osobowe tak stanowi lub teŜ jeŜeli jest to
konieczne dla zapobieŜenia
bezpośredniemu, powaŜnemu zagroŜeniu
dla bezpieczeństwa publicznego państwa
członkowskiego lub państwa trzeciego, lub
teŜ, w indywidualnych przypadkach, na
potrzeby zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich lub ścigania lub w celu
wykonywania kar kryminalnych, lub teŜ,
w indywidualnych przypadkach, do celów
ustanowienia roszczeń prawnych, ich
realizacji lub bronienia ich. Odstępstwa te
naleŜy interpretować w sposób
rygorystyczny i nie powinny one
umoŜliwiać częstego, masowego i
zorganizowanego przekazywania danych
osobowych ani hurtowego przekazywania
danych, które powinno być ograniczone
do ściśle niezbędnych danych. Ponadto
decyzja o przekazaniu powinna być
podejmowana przez naleŜycie uprawnioną
osobę, operacja przekazania musi być
udokumentowana, a dokumentacja ta
musi być udostępniana na Ŝądanie
organowi nadzorczemu w celu kontroli
legalności przekazania.
Or. en

PR\923072PL.doc

27/114

PE501.928v02-00

PL

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) Utworzenie w państwach
członkowskich organów nadzorczych,
wykonujących swoje funkcje w sposób
całkowicie niezaleŜny jest koniecznym
elementem ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
Organy nadzorcze powinny monitorować
stosowanie przepisów w sposób zgodny z
niniejszą dyrektywą oraz przyczyniać się
do ich spójnego stosowania w całej Unii, w
celu ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania ich danych osobowych. W
tym celu organu nadzorcze powinny
współpracować ze sobą oraz z Komisją.

(51) Utworzenie w państwach
członkowskich organów nadzorczych,
wykonujących swoje funkcje w sposób
całkowicie niezaleŜny jest koniecznym
elementem ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
Organy nadzorcze powinny monitorować
stosowanie przepisów w sposób zgodny z
niniejszą dyrektywą oraz przyczyniać się
do ich spójnego stosowania w całej Unii, w
celu ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania ich danych osobowych. W
tym celu organy nadzorcze powinny
współpracować ze sobą.
Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53) Państwa członkowskie mogą
ustanowić więcej niŜ jeden organu
nadzorczy, w odzwierciedleniu swojej
struktury konstytucyjnej, organizacyjnej i
administracyjnej. KaŜdy organ nadzorczy
powinien zostać wyposaŜony w
odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie,
pomieszczenia i infrastrukturę, niezbędne
do skutecznego wykonywania swoich
zadań, w tym zadań związanych ze
wzajemną pomocą i współpracą z innymi
organami nadzorczymi w całej Unii.
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(53) Państwa członkowskie mogą
ustanowić więcej niŜ jeden organ
nadzorczy, w odzwierciedleniu swojej
struktury konstytucyjnej, organizacyjnej i
administracyjnej. KaŜdy organ nadzorczy
powinien zostać wyposaŜony w
odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie,
pomieszczenia i infrastrukturę, w tym
wyposaŜenie techniczne oraz
doświadczony i wykwalifikowany
personel, niezbędne do skutecznego
wykonywania swoich zadań, w tym zadań
związanych ze wzajemną pomocą i
współpracą z innymi organami
nadzorczymi w całej Unii.
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 54 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54) Warunki ogólne członkostwa w
organie nadzorczym powinny być
określone w przepisach prawa kaŜdego
państwa członkowskiego i powinny w
szczególności przewidywać, iŜ członkowie
tego organu powinni być wybierani przez
parlament albo przez rząd państwa
członkowskiego oraz obejmować regulacje
dotyczące kwalifikacji i stanowiska tych
członków.

(54) Warunki ogólne członkostwa w
organie nadzorczym powinny być
określone w przepisach prawa kaŜdego
państwa członkowskiego i powinny w
szczególności przewidywać, iŜ członkowie
tego organu powinni być wybierani przez
parlament albo przez rząd państwa
członkowskiego – na podstawie
konsultacji przeprowadzonych z
parlamentem – oraz obejmować regulacje
dotyczące kwalifikacji i stanowiska tych
członków.
Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56) Aby zapewnić spójne monitorowanie i
wykonanie niniejszej dyrektywy w całej
Unii, organy nadzorcze powinny mieć w
kaŜdym państwie członkowskim te same
obowiązki i faktyczne uprawnienia, w tym
uprawnienie do przeprowadzania
dochodzenia i prawnie wiąŜących
interwencji, podejmowania decyzji i
nakładania sankcji, w szczególności w
sprawach skarg od osób fizycznych oraz do
udziału w postępowaniu sądowym.

(56) Aby zapewnić spójne monitorowanie i
wykonanie niniejszej dyrektywy w całej
Unii, organy nadzorcze powinny mieć w
kaŜdym państwie członkowskim te same
obowiązki i faktyczne uprawnienia, w tym
faktyczne uprawnienie do przeprowadzania
dochodzenia, uprawnienie do dostępu do
wszystkich danych osobowych i wszystkich
informacji niezbędnych do realizacji
kaŜdej funkcji nadzorczej, uprawnienie do
dostępu do wszelkich pomieszczeń
administratora danych lub podmiotu
przetwarzającego, w tym sprzętu
wykorzystywanego do przetwarzania
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danych, i uprawnienie do
przeprowadzania prawnie wiąŜących
interwencji, podejmowania decyzji i
nakładania sankcji, w szczególności w
sprawach skarg od osób fizycznych oraz do
udziału w postępowaniu sądowym.
Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(58) Organy nadzorcze powinny wspierać
się wzajemnie w wykonywaniu swoich
zadań oraz świadczyć sobie wzajemną
pomoc, by zapewnić spójne stosowanie i
egzekwowanie przepisów przyjętych na
mocy niniejszej dyrektywy. KaŜdy organ
nadzorczy powinien wykazywać gotowość
do uczestnictwa we wspólnych operacjach.
Organ nadzoru, który otrzyma stosowny
wniosek, powinien mieć obowiązek
udzielenia odpowiedzi w ściśle określonym
terminie.

(58) Organy nadzorcze powinny wspierać
się wzajemnie w wykonywaniu swoich
zadań oraz świadczyć sobie wzajemną
pomoc, by zapewnić spójne stosowanie i
egzekwowanie przepisów przyjętych na
mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Europejska Rada Ochrony Danych
ustanowiona rozporządzeniem (UE)
…./2012 powinna przyczyniać się do
spójnego stosowania niniejszej dyrektywy
na terytorium całej Unii, w tym poprzez
doradzanie Komisji i promowanie

(59) Europejska Rada Ochrony Danych
ustanowiona rozporządzeniem (UE)
…./2012 powinna przyczyniać się do
spójnego stosowania niniejszej dyrektywy
na terytorium całej Unii, w tym poprzez
doradzanie instytucjom unijnym,
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współpracy organów nadzorczych na
terytorium całej Unii.

promowanie współpracy organów
nadzorczych na terytorium całej Unii, a
takŜe powinna wydawać opinię dla
Komisji podczas opracowywania aktów
delegowanych i wykonawczych na
podstawie niniejszej dyrektywy.
Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) KaŜdy organ, organizacja lub
zrzeszenie, które ma na celu ochronę
praw i interesów podmiotów danych w
zakresie ochrony ich danych i które
zostało utworzone zgodnie z prawem
państwa członkowskiego, powinny mieć
prawo do złoŜenia skargi organowi
nadzorczemu lub skorzystania z prawa do
sądowego środka ochrony prawnej w
imieniu podmiotów danych jeśli zostały
przez nich naleŜycie umocowane, lub teŜ
złoŜenia, niezaleŜnie od skargi podmiotu
danych własnej skargi, jeśli uzna, iŜ doszło
do naruszenia ochrony danych osobowych.

(61) KaŜdy organ, organizacja lub
zrzeszenie działające w interesie
publicznym, które zostały utworzone
zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, powinny mieć prawo do
złoŜenia skargi organowi nadzorczemu lub
skorzystania z prawa do sądowego środka
ochrony prawnej w imieniu podmiotów
danych, jeśli zostały przez nich naleŜycie
umocowane, lub teŜ złoŜenia, niezaleŜnie
od skargi podmiotu danych, własnej skargi,
jeśli uzna, iŜ doszło do naruszenia ochrony
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 65 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(65a) Przekazywanie danych osobowych
innym organom lub stronom prywatnym
w Unii jest zakazane, chyba Ŝe
przekazanie jest zgodne z prawem,
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odbiorca danych ma siedzibę w państwie
członkowskim, nie istnieje Ŝaden
szczególny słuszny interes podmiotu
danych, zapobiegający przekazaniu, a
przekazanie jest niezbędne w konkretnym
przypadku, gdy administrator przekazuje
dane w celu wykonania zadania
przyznanego mu zgodnie z prawem lub w
celu zaŜegnania bezpośredniego i
powaŜnego zagroŜenia dla bezpieczeństwa
publicznego, lub w celu zapobieŜenia
powaŜnemu naruszeniu praw osób
fizycznych. Administrator powinien
poinformować odbiorcę danych o celu
przetwarzania i zawiadomić organ
nadzorczy o przekazaniu. Odbiorca
danych powinien zostać równieŜ
poinformowany o ograniczeniach
przetwarzania i powinien dopilnować ich
przestrzegania.
Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 66 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(66) Aby spełnić cele niniejszej dyrektywy,
a mianowicie chronić podstawowe prawa i
wolności osób fizycznych, w szczególności
ich prawo do ochrony danych osobowych,
oraz by zagwarantować swobodny
przepływ danych osobowych w Unii,
naleŜy przekazać Komisji uprawnienie do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. W szczególności naleŜy
przyjąć akty delegowane dotyczące
zawiadamiania organu nadzorczego o
naruszeniach ochrony danych osobowych.
Szczególnie waŜne jest, aby w czasie prac
przygotowawczych Komisja prowadziła
stosowne konsultacje, w tym na poziomie

(66) Aby spełnić cele niniejszej dyrektywy,
a mianowicie chronić podstawowe prawa i
wolności osób fizycznych, w szczególności
ich prawo do ochrony danych osobowych,
oraz by zagwarantować swobodny
przepływ danych osobowych w Unii,
naleŜy przekazać Komisji uprawnienie do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. W szczególności naleŜy
przyjąć akty delegowane dotyczące
zawiadamiania organu nadzorczego o
naruszeniach ochrony danych osobowych
oraz w odniesieniu do odpowiedniego
poziomu ochrony przyznanej przez
państwo trzecie, terytorium bądź sektor, w
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ekspertów. W trakcie przygotowywania i
opracowywania aktów delegowanych
Komisja powinna zapewnić jednoczesne,
terminowe i odpowiednie przekazanie
stosownych dokumentów Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.

którym odbywa się przetwarzanie danych
w tym państwie trzecim, bądź teŜ
organizację międzynarodową. Szczególnie
waŜne jest, aby w czasie prac
przygotowawczych Komisja prowadziła
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami,
a zwłaszcza z Europejską Radą Ochrony
Danych. W trakcie przygotowywania i
opracowywania aktów delegowanych
Komisja powinna zapewnić jednoczesne,
terminowe i odpowiednie przekazanie
stosownych dokumentów Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.
Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 67 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67) Aby zagwarantować jednolite warunki
wdraŜania niniejszej dyrektywy w zakresie
dotyczącym dokumentacji przez
administratorów danych i podmioty
przetwarzające dane, zwłaszcza w
odniesieniu do norm szyfrowania,
zgłaszania organowi nadzorczemu
naruszeń ochrony danych osobowych oraz
odpowiedniego poziomu ochrony
zapewnianego przez państwo trzecie lub
terytorium lub sektor, w którym odbywa
się przetwarzanie w tym państwie trzecim,
lub teŜ organizację międzynarodową,
Komisji naleŜy powierzyć kompetencje
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne
dotyczące trybu kontroli przez państwa
członkowskie wykonywania uprawnień
wykonawczych przez Komisję.

(67) Aby zagwarantować jednolite warunki
wdraŜania niniejszej dyrektywy w zakresie
dotyczącym dokumentacji przez
administratorów danych i podmioty
przetwarzające dane, zwłaszcza w
odniesieniu do norm szyfrowania,
zgłaszania organowi nadzorczemu
naruszeń ochrony danych osobowych,
Komisji naleŜy powierzyć kompetencje
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne
dotyczące trybu kontroli przez państwa
członkowskie wykonywania uprawnień
wykonawczych przez Komisję.
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 68 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(68) Środki dotyczące prowadzenia
dokumentacji przez administratorów i
podmioty przetwarzające, bezpieczeństwa
przetwarzania, zgłaszania organowi
nadzorczego naruszeń ochrony danych
osobowych oraz odpowiedniego poziomu
ochrony zapewnianego przez państwo
trzecie albo terytorium lub sektor, w
którym odbywa się przetwarzanie w tym
państwie trzecim, lub teŜ organizację
międzynarodową powinny być
przyjmowane w trybie procedury
sprawdzającej, ze względu na powszechny
zakres zastosowania tych aktów.

(68) Środki dotyczące bezpieczeństwa
przetwarzania i zgłaszania organowi
nadzorczemu naruszeń ochrony danych
osobowych powinny być przyjmowane w
trybie procedury sprawdzającej, ze
względu na powszechny zakres stosowania
tych aktów.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 69 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69) Komisja powinna przyjąć akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie, jeśli, w naleŜycie
uzasadnionych przypadkach dotyczących
państwa trzeciego, terytorium lub sektora,
w którym przetwarzane są dane w tym
państwie trzecim, lub w organizacji
międzynarodowej, które nie zapewniają
odpowiedniego poziomu ochrony, jest to
bezwzględnie konieczne ze względu na
potrzebę pilnych działań.
PE501.928v02-00
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 72 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(72) Dyrektywa nie powinna wpływać na
przepisy szczególne dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy na potrzeby zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania
lub w celu wykonywania kar kryminalnych
zawarte w aktach Unii przyjętych przed
datą przyjęcia niniejszej dyrektywy,
regulujące przetwarzanie danych
osobowych między państwami
członkowskimi lub dostęp wyznaczonych
organów państw członkowskich do
systemów informacyjnych ustanowionych
na mocy Traktatów. Komisja powinna
ocenić sytuację pod kątem stosunku
niniejszej dyrektywy do aktów przyjętych
przed datą przyjęcia niniejszej dyrektywy
regulujących przetwarzanie danych
osobowych między państwami
członkowskimi lub dostęp wyznaczonych
organów państw członkowskich do
systemów informacyjnych ustanowionych
na mocy Traktatów, w celu oceny potrzeby
uzgodnienia tych przepisów szczególnych
z niniejszą dyrektywą.

(72) Dyrektywa nie powinna wpływać na
przepisy szczególne dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy na potrzeby zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania
lub w celu wykonywania kar kryminalnych
zawarte w aktach Unii przyjętych przed
datą przyjęcia niniejszej dyrektywy,
regulujące przetwarzanie danych
osobowych między państwami
członkowskimi lub dostęp wyznaczonych
organów państw członkowskich do
systemów informacyjnych ustanowionych
na mocy Traktatów. Niniejsza dyrektywa
nie powinna ponadto mieć zastosowania
do przetwarzania danych osobowych
prowadzonego przez instytucje, organy i
jednostki organizacyjne Unii, które
podlegają przepisom róŜnych
instrumentów prawnych. W rezultacie
niniejsza dyrektywa nie rozwiązuje w pełni
kwestii braku całościowego charakteru
przepisów prawnych o ochronie danych w
Unii Europejskiej ani nierównego
poziomu ochrony praw podmiotów
danych. W związku z tym, Ŝe z art. 8 karty
praw podstawowych oraz art. 16 TFUE
wynika, iŜ prawo podstawowe do ochrony
danych osobowych naleŜy zapewnić w
spójny i jednolity sposób w całej Unii,
Komisja powinna, w terminie dwóch lat
od wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy,
ocenić sytuację pod kątem stosunku
niniejszej dyrektywy do aktów przyjętych
przed datą przyjęcia niniejszej dyrektywy
regulujących przetwarzanie danych
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osobowych między państwami
członkowskimi lub dostęp wyznaczonych
organów państw członkowskich do
systemów informacyjnych ustanowionych
na mocy Traktatów, oraz powinna
przedstawić odpowiednie wnioski mające
na celu zapewnienie spójnych i
jednolitych przepisów prawnych
dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez właściwe organy lub
dostępu wyznaczonych organów państw
członkowskich do systemów
informacyjnych ustanowionych na mocy
Traktatów, a takŜe przetwarzania danych
osobowych przez instytucje, organy i
jednostki organizacyjne Unii do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania, albo wykonywania kar
kryminalnych w ramach zakresu
stosowania niniejszej dyrektywy.
Or. en
Uzasadnienie
Wniosek nie obejmuje wszystkich instrumentów prawnych dotyczących ochrony danych do
celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania, albo wykonywania kar kryminalnych. W rezultacie niniejsza dyrektywa nie
rozwiązuje kwestii braku całościowego charakteru przepisów prawnych o ochronie danych w
Unii Europejskiej ani nierównego poziomu ochrony praw podmiotów danych. W związku z
tym konieczne jest zaproponowanie nowych instrumentów prawnych mających na celu
zapewnienie spójnych i jednolitych przepisów prawnych w całej Unii.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy
dotyczące ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych
przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy
dotyczące ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych
przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
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lub ścigania i wykonywania kar
kryminalnych.

lub ścigania i wykonywania kar
kryminalnych oraz przepisy dotyczące
swobodnego przepływu takich danych
osobowych.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka słuŜy wyjaśnieniu dwojakiego celu wniosku, czyli ochrony prawa podstawowego
do ochrony danych oraz ułatwienia swobodnego przepływu danych osobowych w całej Unii
Europejskiej.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę
fizyczną, którą moŜna zidentyfikować,
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą
wszelkich środków, które z rozsądnym
prawdopodobieństwem mogą być uŜyte
przez administratora lub inną osobę
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez
odniesienie do numeru identyfikacyjnego,
danych dotyczących lokalizacji,
identyfikatora online lub teŜ przynajmniej
jednego czynnika charakterystycznego dla
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej,
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub
społecznej toŜsamości tej osoby;

(1) „podmiot danych” oznacza
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę
fizyczną, którą moŜna zidentyfikować lub
wyodrębnić, bezpośrednio lub pośrednio,
samodzielnie lub w połączeniu z
towarzyszącymi im danymi, za pomocą
wszelkich środków, które z rozsądnym
prawdopodobieństwem mogą być uŜyte
przez administratora lub inną osobę
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez
odniesienie do unikatowego
identyfikatora, danych dotyczących
lokalizacji, identyfikatora online lub teŜ
przynajmniej jednego czynnika
charakterystycznego dla fizycznej,
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej,
ekonomicznej, kulturowej, społecznej lub
płciowej toŜsamości bądź orientacji
seksualnej tej osoby;
Or. en

Uzasadnienie
Wyjaśnienie pojęcia danych osobowych.
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Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(3a) „przekazanie” oznacza kaŜdy rodzaj
przekazania danych osobowych, aktywnie
udostępnianych ograniczonej liczbie
zidentyfikowanych osób, za wiedzą lub z
zamiarem nadawcy udzielenia odbiorcy
dostępu do danych osobowych;
Or. en
Uzasadnienie

Wyjaśnienie pojęcia przekazania. We wniosku termin ten stosowany jest bez wyjaśnienia jego
znaczenia.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(3b) „profilowanie” oznacza wszelką
formę automatycznego przetwarzania
danych osobowych, mającego słuŜyć
ocenie niektórych aspektów osobistych tej
osoby fizycznej lub teŜ analizie bądź
przewidzeniu zwłaszcza wyników w pracy,
sytuacji ekonomicznej, miejsca
przebywania, zdrowia, preferencji
osobistych, wiarygodności lub zachowania
tej osoby fizycznej;
Or. en
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Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z
prawem;

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z
prawem, a takŜe w sposób przejrzysty w
odniesieniu do podmiotu danych;
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia w sprawie ochrony
danych w celu zapewnienia spójności unijnych przepisów w tej dziedzinie. Sugestię taką
przedstawił takŜe EIOD.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
c) prawidłowe, właściwe oraz ograniczone
do minimum niezbędnego w odniesieniu
do celów, dla których są przetwarzane;
dane te są przetwarzane jedynie wtedy gdy
i tylko przez okres, w którym tych celów
nie moŜna osiągnąć, przetwarzając
informacje, które nie obejmują danych
osobowych;

c) prawidłowe, właściwe oraz by nie
wykraczały poza zakres niezbędny do
celów, dla których są przetwarzane;

Or. en
Uzasadnienie
Ograniczenie ze względu na cel przetwarzania oraz jakość danych stanowią główne zasady
prawa w dziedzinie ochrony danych. W proponowanej dyrektywie nie zostały one
odpowiednio zdefiniowane. Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego
rozporządzenia, aby zapewnić spójność unijnych przepisów w dziedzinie ochrony danych.
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Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) dokładne i, w razie potrzeby, aktualne;
naleŜy podjąć wszelkie zasadne działania,
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub
poprawienie niedokładnych danych
osobowych, z uwzględnieniem celów ich
przetwarzania;

d) dokładne i aktualne; naleŜy podjąć
wszelkie zasadne działania, by zapewnić
niezwłoczne usunięcie lub poprawienie
niedokładnych danych osobowych, z
uwzględnieniem celów ich przetwarzania;

Or. en
Uzasadnienie
Jakość danych oraz dokładność przetwarzanych danych wymagają, aby dane osobowe były
stale aktualne w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania oraz unikania
obciąŜania odpowiedzialnością administratora danych w wyniku niedokładnego
przetwarzania.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
e) przechowywane w formie
umoŜliwiającej identyfikację lub
wyodrębnienie podmiotów danych przez
czas nie dłuŜszy, niŜ jest to konieczne do
celów, dla których dane są przetwarzane;

e) przechowywane w formie
umoŜliwiającej identyfikację podmiotów
danych przez czas nie dłuŜszy niŜ jest to
konieczne do celów, dla których dane są
przetwarzane;

Or. en
Uzasadnienie
Dostosowanie do pojęcia danych osobowych.
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera f)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przetwarzane pod nadzorem i na
odpowiedzialność administratora, który
zapewnia zgodność z przepisami
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

f) przetwarzane pod nadzorem i na
odpowiedzialność administratora, który
zapewnia i wykazuje, w przypadku kaŜdej
operacji przetwarzania, zgodność z
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej
dyrektywy.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem i stanowi
odpowiedź na obawy wyraŜone przez EIOD.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera f a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
fa) dostępne lub udostępniane jedynie dla
naleŜycie uprawnionych pracowników
właściwych organów, którzy potrzebują
tych danych do wykonywania
powierzonych im zadań;
Or. en
Uzasadnienie

Dane osobowe przetwarzane na mocy niniejszego wniosku słuŜyć będą wyłącznie celom w
zakresie egzekwowania prawa i będą przetwarzane przez naleŜycie uprawnione właściwe
organy ścigania.
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 4a
Dostęp do danych przetwarzanych
pierwotnie w celach innych niŜ te, o
których mowa w art. 1 ust. 1
Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe właściwe organy mogą
mieć dostęp do danych osobowych
przetwarzanych pierwotnie w celach
innych niŜ te, o których mowa w art. 1
ust. 1, jedynie wówczas, gdy wyraźnie
zezwala na to prawo unijne lub krajowe,
które musi spełniać wymogi określone w
art. 7 ust. 1a oraz musi zawierać przepisy
stanowiące, Ŝe:
a) prawo dostępu mają wyłącznie
naleŜycie uprawnieni pracownicy
właściwych organów w ramach
wykonywania powierzonych im zdań,
jeŜeli w konkretnym przypadku istnieją
uzasadnione powody, aby sądzić, Ŝe
przetwarzanie danych osobowych w
znaczącym stopniu przyczyni się do
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania, albo wykonywania kar
kryminalnych;
b) wnioski o przyznanie dostępu muszą
być sporządzane w formie pisemnej i
zawierać odniesienie do podstawy prawnej
umoŜliwiającej wystąpienie z wnioskiem;
oraz
c) wdroŜone zostały odpowiednie
gwarancje mające zapewnić ochronę praw
podstawowych i wolności w odniesieniu
do przetwarzania danych osobowych.
Gwarancje te pozostają bez uszczerbku dla
szczególnych warunków dostępu do
danych osobowych, takich jak zezwolenie
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sądu wydane zgodnie z prawem krajowym,
i mają względem nich charakter
uzupełniający.
Or. en
Uzasadnienie
NaleŜy koniecznie doprecyzować warunki dotyczące uzyskania przez organy ścigania dostępu
do danych osobowych przetwarzanych pierwotnie do celów innych niŜ te związane z
egzekwowaniem prawa, aby zapewnić zgodność z art. 8 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 4b
Ograniczenia czasowe dotyczące
przechowywania i przeglądu danych
1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe dane osobowe
przetwarzane na mocy niniejszej
dyrektywy są usuwane przez właściwe
organy z chwilą, gdy nie są juŜ one
niezbędne do celów, do których były
przetwarzane.
2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe właściwe organy
wdraŜają mechanizmy mające zapewnić
określenie ograniczeń czasowych
dotyczących usuwania danych osobowych
oraz okresowego przeglądu konieczności
przechowywania danych, w tym ustalania
okresów przechowywania poszczególnych
kategorii danych osobowych. NaleŜy
ustanowić środki proceduralne w celu
zapewnienia, Ŝe przestrzegane są te
ograniczenia czasowe lub odstępy
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pomiędzy okresowymi przeglądami.
Or. en
Uzasadnienie
Tekst powinien obejmować zasadę dotyczącą przechowywania danych i usuwania tych, które
nie są juŜ niezbędne. Jednak kilka obecnie obowiązujących instrumentów prawnych, np.
decyzja ramowa 2008/977/WSiSW lub decyzja 2009/371/WSiSW w sprawie Europolu,
zawiera taką zasadę, która stanowi juŜ podstawowy element przepisów stosowanych w UE w
odniesieniu do przetwarzania danych do celów w zakresie egzekwowania prawa. Poprawka
stanowi odpowiedź na obawy wyraŜone przez EIOD.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy wymagające od administratorów,
by w moŜliwym zakresie rozróŜniali dane
osobowe poszczególnych kategorii
podmiotów danych takich jak:

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy wymagające od administratorów,
by rozróŜniali dane osobowe
poszczególnych kategorii podmiotów
danych takich jak:
Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Państwa członkowskie stanowią
przepisy zawierające konkretne gwarancje
dotyczące przetwarzania danych
osobowych dotyczących osób, które nie
były skazane za przestępstwo lub w
stosunku do których nie istnieją Ŝadne
uzasadnione powody pozwalające
przypuszczać, Ŝe popełniły one
przestępstwo.
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Or. en
Uzasadnienie
W poprawce uwzględniono obawy wyraŜone przez EIOD i Grupę Roboczą Art. 29.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają by,
na ile to moŜliwe, róŜne kategorie danych
osobowych poddawanych przetwarzaniu
były rozróŜniane według stopnia ich
dokładności i wiarygodności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by
róŜne kategorie danych osobowych
poddawanych przetwarzaniu były
rozróŜniane według stopnia ich
dokładności i wiarygodności.
Or. en

Uzasadnienie
Właściwe rozróŜnianie kategorii danych jest obowiązkiem ciąŜącym na państwach
członkowskich i naleŜy unikać wszelkiej relatywizacji takiego obowiązku.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, na
ile to moŜliwe, rozróŜnienie między
danymi osobowymi opartymi na faktach i
danymi osobowymi opartymi na
indywidualnej ocenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają
rozróŜnienie między danymi osobowymi
opartymi na faktach i danymi osobowymi
opartymi na indywidualnej ocenie.

Or. en
Uzasadnienie
Takie rozróŜnianie jest obowiązkiem ciąŜącym na państwach członkowskich i naleŜy unikać
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wszelkiej relatywizacji takiego obowiązku.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe przetwarzanie danych
osobowych jest zgodne z prawem jedynie
wtedy o ile jest ono niezbędne:

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe przetwarzanie
danych osobowych jest zgodne z prawem
jedynie wtedy, o ile jest ono niezbędne do
wykonania zadania realizowanego przez
właściwy organ, w oparciu o prawo unijne
lub krajowe, do celów określonych w art. 1
ust. 1.

a) do wykonania zadania realizowanego
przez właściwy organ, w oparciu o prawo,
do celów określonych w art. 1 ust. 1; lub
b) do wypełnienia obowiązku prawnego
ciąŜącego na administratorze; lub
c) w celu ochrony Ŝywotnych interesów
podmiotu danych lub innej osoby; lub
d) dla zaŜegnania bezpośredniego i
powaŜnego zagroŜenia dla bezpieczeństwa
publicznego.
Or. en
Uzasadnienie
Zob. poprawka 65.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Prawo unijne lub krajowe regulujące
przetwarzanie danych osobowych w
ramach zakresu stosowania niniejszej
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dyrektywy zawiera wyraźnie
sformułowane i szczegółowe przepisy
określające co najmniej:
a) cele przetwarzania;
b) dane osobowe, które mogą być
przetwarzane;
c) konkretne cele i sposoby przetwarzania;
d) wyznaczenie administratora lub
konkretne kryteria dotyczące jego
wyznaczenia;
e) kategorie naleŜycie uprawnionych
pracowników właściwych organów do
przetwarzania danych osobowych;
f) procedurę, którą naleŜy stosować
podczas przetwarzania;
g) uŜytek, jaki moŜna zrobić z uzyskanych
danych osobowych;
h) ograniczenia zakresu swobody
przyznanej właściwym organom w
odniesieniu do działań związanych z
przetwarzaniem.
Or. en
Uzasadnienie
Niniejszy przepis stanowi doprecyzowanie, Ŝe przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z egzekwowaniem prawa musi mieć umocowanie prawne, które spełnia wymogi
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, a takŜe Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do
dostępności i przewidywalności.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 7a
Dalsze przetwarzanie
1. Państwa członkowskie stanowią
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przepisy przewidujące, Ŝe dane osobowe
mogą być dalej przetwarzane w innym
celu określonym w art. 1 ust. 1, który to
cel nie jest zgodny z celami, do których
dane zostały pierwotnie zebrane, jedynie
wtedy, o ile takie dalsze przetwarzanie jest
niezbędne i proporcjonalne, a takŜe
wyraźnie wymagane na mocy przepisów
prawa unijnego lub krajowego.
2. Oprócz wymogów określonych w art. 7
ust. 1a prawo unijne lub krajowe
zezwalające na dalsze przetwarzanie, o
którym mowa w ust. 1, zawiera takŜe
wyraźnie sformułowane i szczegółowe
przepisy określające co najmniej:
a) konkretne cele i sposoby danego
przetwarzania;
b) Ŝe prawo dostępu mają wyłącznie
naleŜycie uprawnieni pracownicy
właściwych organów w ramach
wykonywania powierzonych im zdań,
jeŜeli w konkretnym przypadku istnieją
uzasadnione powody, aby sądzić, Ŝe
przetwarzanie danych osobowych w
znaczącym stopniu przyczyni się do
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania, albo wykonywania kar
kryminalnych; oraz
c) Ŝe ustanowione są odpowiednie
gwarancje mające zapewnić ochronę praw
podstawowych i wolności w odniesieniu
do przetwarzania danych osobowych.
Państwa członkowskie mogą wymagać,
aby dostęp do danych osobowych podlegał
dodatkowym warunkom, takim jak
zezwolenie sądu, zgodnie z prawem
krajowym państwa członkowskiego.
3. Państwa członkowskie mogą równieŜ
zezwolić na dalsze przetwarzanie do celów
o charakterze historycznym, statystycznym
lub naukowym, o ile ustanowią one
odpowiednie gwarancje, takie jak
anonimizacja danych.
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Or. en
Uzasadnienie
Przetwarzanie danych osobowych do innych celów niezgodnych z celem pierwotnym moŜe
odbywać się jedynie wówczas, gdy zezwalają na to przepisy prawa, i w ściśle ograniczonych
celach. Przetwarzanie do celów innych niŜ te, o których mowa w niniejszym przepisie, nie jest
objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, ale wchodzi w zakres stosowania
proponowanego rozporządzenia i musi być z nim zgodne.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 7b
Przetwarzanie z naruszeniem przepisów
niniejszej dyrektywy
Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe wszystkie dane osobowe
przetwarzane z naruszeniem przepisów
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy
nie są dalej przetwarzane.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, Ŝe dane osobowe przetwarzane niezgodnie z prawem z
naruszeniem przepisów o ochronie danych nie mogą być dłuŜej przetwarzane.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) na przetwarzanie zezwala prawo
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

a) przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania przez właściwe organy zadania
w interesie publicznym do celów
określonych w art. 1 ust. 1, na podstawie
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prawa unijnego lub krajowego, które
przewidują konkretne i odpowiednie
środki ochrony słusznych interesów
podmiotu danych, w tym szczególne
zezwolenie wydane przez organy sądowe,
jeŜeli wymóg taki istnieje w prawie
krajowym; lub
Or. en
Uzasadnienie
Zaproponowane w pierwotnej wersji sformułowanie było zbyt szerokie. NaleŜy koniecznie
doprecyzować, Ŝe przetwarzanie danych wraŜliwych musi być wykonywane w interesie
publicznym, na podstawie prawa unijnego lub krajowego, które przewidują odpowiednie
środki ochrony podmiotu danych. W poprawce uwzględniono obawy wyraŜone przez EIOD i
Grupę Roboczą Art. 29.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 8a
Przetwarzanie danych genetycznych na
potrzeby śledztwa lub postępowania
sądowego
1. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby dane genetyczne mogły być
wykorzystywane jedynie do ustalenia
powiązania genetycznego w ramach
gromadzenia materiału dowodowego,
zapobiegania zagroŜeniu dla
bezpieczeństwa publicznego lub
przeciwdziałania popełnieniu konkretnego
przestępstwa. Dane genetyczne nie mogą
być wykorzystywane do określania innych
charakterystycznych cech, które mogą być
genetycznie powiązane.
2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe dane genetyczne
lub informacje pochodzące z ich analizy
mogą być przechowywane tylko przez
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niezbędny okres do celów, do których
dane są przetwarzane, i jeŜeli odnośna
osoba była skazana za popełnienie
powaŜnego przestępstwa przeciwko Ŝyciu,
zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób,
przy czym dane te podlegają
rygorystycznym okresom przechowywania,
które zostaną określone w prawie
krajowym.
3. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby dane genetyczne lub informacje
pochodzące z ich analizy były
przechowywane przez dłuŜszy okres
jedynie wtedy, gdy dane genetyczne nie
mogą zostać powiązane z konkretną
osobą, zwłaszcza w sytuacji, gdy materiał
genetyczny został znaleziony na miejscu
popełnienia przestępstwa.
Or. en
Uzasadnienie
Przetwarzanie danych genetycznych jest operacją wyjątkowo delikatną. MoŜe być ono
przeprowadzane jedynie po zapewnieniu konkretnych gwarancji i spełnieniu konkretnych
warunków, jak podkreślił to Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzeczeniu w
sprawie Marper przeciwko Wielkiej Brytanii.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe środki
wywołujące niekorzystne skutki prawne
dla podmiotu danych, lub mające na tę
osobę istotny wpływ i oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych
mającym słuŜyć ocenie niektórych
aspektów o charakterze osobistym
podmiotu danych, jest zakazane, chyba Ŝe
zostanie dopuszczone prawem, które
przewiduje równieŜ gwarancje słusznych

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe środki
wywołujące skutki prawne dla podmiotu
danych, lub mające na tę osobę istotny
wpływ i oparte na automatycznym
przetwarzaniu danych mającym słuŜyć
ocenie niektórych aspektów o charakterze
osobistym podmiotu danych, jest zakazane,
chyba Ŝe zostanie dopuszczone prawem,
które przewiduje równieŜ gwarancje
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interesów podmiotu danych.

słusznych interesów podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Automatyczne przetwarzanie danych
osobowych, które ma słuŜyć ocenie
niektórych aspektów osobistych osoby
fizycznej, nie opiera się jedynie na
szczególnych kategoriach danych
osobowych, o których mowa w art. 8.

2. Automatyczne przetwarzanie danych
osobowych, które ma słuŜyć ocenie
niektórych aspektów osobistych osoby
fizycznej, nie opiera się na szczególnych
kategoriach danych osobowych, o których
mowa w art. 8.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie znaczenia profilowania, aby dostosować tekst do
zalecenia Rady Europy z dnia 25 listopada 2010 r. dotyczącego profilowania.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
podejmuje wszystkie rozsądne kroki, aby
dysponować przejrzystymi i łatwo
dostępnymi politykami w zakresie
przetwarzania danych osobowych i
wykonywania praw przez podmioty
danych.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
dysponuje przejrzystymi i łatwo
dostępnymi politykami w zakresie
przetwarzania danych osobowych i
wykonywania praw przez podmioty
danych.

Or. en
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Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe wszelkie
informacje i komunikaty dotyczące
przetwarzania danych osobowych mają być
przekazywane przez administratora
podmiotowi danych w czytelnej formie, w
jasnym i prostym języku.

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe wszelkie
informacje i komunikaty dotyczące
przetwarzania danych osobowych mają być
przekazywane przez administratora
podmiotowi danych w czytelnej formie, w
jasnym i prostym języku, dostosowane do
podmiotu danych, zwłaszcza w przypadku,
gdy bezpośrednim adresatem informacji
jest dziecko.
Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
ustanawia procedury dostarczenia
informacji, o których mowa w art. 11, i
wykonywania praw podmiotów danych, o
których mowa w art. 12–17. Jeśli
przetwarzanie danych osobowych odbywa
się w sposób zautomatyzowany,
administrator zapewnia takŜe moŜliwość
elektronicznego składania wniosków.

3. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
podejmuje wszystkie rozsądne kroki w
celu ustanowienia procedur dostarczenia
informacji, o których mowa w art. 11 i
wykonywania praw podmiotów danych o
których mowa w art. 12–17.

Or. en
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Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
niezwłocznie informuje podmiot danych o
sposobie reakcji na jego wniosek.

4. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
niezwłocznie informuje podmiot danych o
sposobie reakcji na jego wniosek, a w
kaŜdym przypadku najpóźniej w terminie
jednego miesiąca od daty otrzymania
wniosku. Informacji tej udziela się na
piśmie. Jeśli podmiot danych składa
wniosek w formie elektronicznej,
informacje takŜe przekazywane są w
formie elektronicznej.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia w sprawie ochrony
danych. Uwzględniono w niej opinię EIOD.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. JeŜeli zbierane są dane osobowe
odnoszące się do podmiotu danych
państwa członkowskie zapewniają
podejmowanie przez administratora
wszelkich stosownych środków w celu
udzielenia podmiotowi danych co najmniej
następujących informacji dotyczących:

1. JeŜeli zbierane są dane osobowe
odnoszące się do podmiotu danych,
państwa członkowskie zapewniają
udzielanie przez administratora
podmiotowi danych co najmniej
następujących informacji dotyczących:

Or. en
Uzasadnienie
W poprawce uwzględniono obawy wyraŜone przez EIOD i Grupę Roboczą Art. 29. Poprawka
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ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Udzielanie informacji
jest kluczowym elementem unijnych ram w dziedzinie ochrony danych. Informacje muszą
zostać udzielone, chyba Ŝe któreś z ograniczeń określonych w ust. 4 umoŜliwia ograniczenie
prawa do informacji lub to prawo wyklucza.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) odbiorcy lub kategorii odbiorców danych
osobowych, w tym w państwach trzecich
lub organizacjach międzynarodowych;

f) odbiorcy lub kategorii odbiorców danych
osobowych, w tym w państwach trzecich
lub organizacjach międzynarodowych,
oraz potencjalnego dostępu do danych
przekazanych przez organy temu państwu
trzeciemu lub organizacji
międzynarodowej na mocy przepisów tego
państwa lub organizacji;
Or. en

Uzasadnienie
Informacje, które mają zostać przekazane podmiotowi danych, muszą być kompletne. Podmiot
danych musi być świadomy, Ŝe dane osobowe przekazane danemu organowi w państwie
trzecim lub organizacji międzynarodowej do celów związanych z egzekwowaniem prawa
mogą być dalej przetwarzane lub ujawniane innym organom ścigania.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć
środki legislacyjnej opóźniające,
ograniczające, lub uchylające udzielenie
informacji podmiotowi danych, o ile takie
częściowe lub całkowite ograniczenie
stanowi konieczny i proporcjonalny środek
w demokratycznym społeczeństwie, przy
naleŜytym uwzględnieniu słusznych

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć
środki legislacyjne opóźniające lub
ograniczające udzielenie informacji
podmiotowi danych, o ile takie częściowe
lub całkowite ograniczenie stanowi
konieczny i proporcjonalny środek w
demokratycznym społeczeństwie, przy
naleŜytym uwzględnieniu praw
podstawowych i słusznych interesów danej

PR\923072PL.doc

55/114

PE501.928v02-00

PL

interesów danej osoby:

osoby:
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie warunków, które mogą stanowić uzasadnienie dla
ograniczenia prawa do informacji.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić
kategorie przetwarzania danych, które
mogą zostać objęte w całości lub części
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

5. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
dokonuje oceny, w kaŜdym szczególnym
przypadku, poprzez konkretne i
indywidualne badanie, czy zastosowanie
ma częściowe lub całkowite ograniczenie
ze względu na jeden z powodów, o których
mowa w ust. 4. Państwa członkowskie
mogą takŜe ustalić kategorie przetwarzania
danych, które mogą zostać objęte w całości
lub części wyjątkami przewidzianymi w
ust. 4 lit. a)–d).
Or. en
Uzasadnienie

Ograniczenia w udzielaniu informacji stanowią wyjątek od podstawowego prawa podmiotu
danych. KaŜdy taki przypadek musi być oceniany indywidualnie w świetle konkretnej sprawy.
W poprawce uwzględniono obawy wyraŜone przez EIOD i Grupę Roboczą Art. 29.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć
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środki legislacyjnej ograniczające, w
całości lub w części, prawo dostępu
podmiotu danych o ile takie częściowe lub
całkowite ograniczenie stanowi konieczny
i proporcjonalny środek w
demokratycznym społeczeństwie, przy
naleŜytym uwzględnieniu słusznych
interesów danej osoby:

środki legislacyjne ograniczające, w
całości lub w części, prawo dostępu
podmiotu danych, o ile takie częściowe lub
całkowite ograniczenie stanowi konieczny
i proporcjonalny środek w
demokratycznym społeczeństwie, przy
naleŜytym uwzględnieniu praw
podstawowych i słusznych interesów danej
osoby:
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu doprecyzowanie warunków, które mogą stanowić uzasadnienie dla
ograniczenia prawa dostępu.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustalić
przepisami prawa kategorie przetwarzania
danych, które mogą zostać objęte w całości
lub części wyjątkami przewidzianymi w
ust. 1.

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
dokonuje oceny, w kaŜdym szczególnym
przypadku, poprzez konkretne i
indywidualne badanie, czy zastosowanie
ma częściowe lub całkowite ograniczenie
ze względu na jeden z powodów, o których
mowa w ust. 1. Państwa członkowskie
mogą ustalić przepisami prawa kategorie
przetwarzania danych, które mogą zostać
objęte w całości lub części wyjątkami
przewidzianymi w ust. 1 lit. a)–d).
Or. en

Uzasadnienie
Ograniczenia w udzielaniu informacji stanowią wyjątek od podstawowego prawa podmiotu
danych. KaŜdy taki przypadek musi być oceniany indywidualnie w świetle konkretnej sprawy.
W poprawce uwzględniono obawy wyraŜone przez EIOD i Grupę Roboczą Art. 29.
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Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, by
administrator dokumentował przyczyny
nieprzekazania informacji o faktycznych
lub prawnych przyczynach wydania
decyzji.

4. Państwa członkowskie zapewniają, by
administrator dokumentował ocenę, o
której mowa w ust. 2, a takŜe przyczyny
ograniczenia informacji o faktycznych lub
prawnych przyczynach wydania decyzji.
Or. en

Uzasadnienie
Dokumentacja dotycząca oceny oraz przyczyn ograniczenia prawa dostępu do informacji
umoŜliwi administratorowi wykazanie, Ŝe działał on zgodnie z prawem.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące Ŝe podmiot danych,
ma prawo do zwrócenia się, w
szczególności w przypadkach, o których
mowa w art. 13, do organu nadzorczego o
sprawdzenie zgodności z prawem
przetwarzania.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe podmiot danych
ma w kaŜdym momencie prawo do
zwrócenia się, w szczególności w
przypadkach, o których mowa w art. 13, do
organu nadzorczego o sprawdzenie
zgodności z prawem przetwarzania.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia. Prawo dostępu moŜe
być wykonywane przez podmiot danych wielokrotnie, a nie tylko raz.
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Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku skorzystania z prawa, o
którym mowa w ust. 1, organ nadzorczy
informuje podmiot danych przynajmniej o
dokonaniu przez ten organ wszystkich
niezbędnych weryfikacji oraz o ich
wynikach w odniesieniu do zgodności z
prawem danej operacji przetwarzania.

3. W przypadku skorzystania z prawa, o
którym mowa w ust. 1, organ nadzorczy
informuje podmiot danych przynajmniej o
dokonaniu przez ten organ wszystkich
niezbędnych weryfikacji oraz o ich
wynikach w odniesieniu do zgodności z
prawem danej operacji przetwarzania.
Organ nadzorczy informuje takŜe podmiot
danych o jego prawie do uzyskania
sądowych środków ochrony prawnej.
Or. en

Uzasadnienie
Podmiot danych musi być świadomy przysługującego mu prawa w zakresie uzyskania
sądowych środków ochrony prawnej w związku z decyzją organu odpowiedzialnego za
ochronę danych.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe podmiot danych,
ma prawo do uzyskania od administratora
poprawienia niedokładnych danych
osobowych, które go dotyczą. Podmiot
danych, ma prawo do uzyskania
uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w szczególności w drodze
sprostowania.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe podmiot danych
ma prawo do uzyskania od administratora
poprawienia niedokładnych danych
osobowych, które go dotyczą. Podmiot
danych ma prawo do uzyskania
uzupełnienia lub poprawienia
niekompletnych lub niedokładnych danych
osobowych, w szczególności w drodze
oświadczenia uzupełniającego lub
sprostowania.
Or. en
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Uzasadnienie
Prawo do poprawienia danych obejmuje nie tylko poprawienie niekompletnych danych, ale
takŜe poprawienie i wyjaśnienie niedokładnych danych.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Administrator informuje o wszelkich
operacjach poprawienia kaŜdego
odbiorcę, któremu ujawniono dane, chyba
Ŝe okaŜe się to niemoŜliwe lub będzie
wymagać niewspółmiernie duŜego
wysiłku.
Or. en
Uzasadnienie

Taka zasada została juŜ ustanowiona w prawie UE, np. w dyrektywie 95/46/WE,
rozporządzeniu 45/2001 bądź decyzji 2009/371/WSiSW w sprawie Europolu. Zasadnicze
znaczenie ma zapewnienie dokładności i jakości przetwarzania danych.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator
oznacza dane osobowe jeŜeli:

3. Zamiast usunąć je, administrator
ogranicza przetwarzanie danych
osobowych, jeŜeli:
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem.
Uwzględniono w niej opinię EIOD.
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Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Dane osobowe, o których mowa w
ust. 3, mogą być przetwarzane wyłącznie
do celów dowodowych lub w celu ochrony
interesu publicznego.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3b. JeŜeli przetwarzanie danych
osobowych jest ograniczone na mocy
ust. 3, administrator informuje podmiot
danych przed zniesieniem ograniczenia
dotyczącego przetwarzania.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Stanowi ona
takŜe odpowiedź na obawy wyraŜone przez EIOD.
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Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Administrator informuje o wszelkich
operacjach usunięcia kaŜdego odbiorcę,
któremu ujawniono dane, chyba Ŝe okaŜe
się to niemoŜliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie duŜego wysiłku.
Or. en
Uzasadnienie

Taka zasada została juŜ ustanowiona w prawie UE, np. w dyrektywie 95/46/WE,
rozporządzeniu 45/2001 bądź decyzji 2009/371/WSiSW w sprawie Europolu. Zasadnicze
znaczenie ma zapewnienie dokładności i jakości przetwarzania danych.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
przyjmuje polityki i realizuje odpowiednie
środki w celu zapewnienia, by
przetwarzanie danych osobowych
odbywało się zgodnie z przepisami
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
przyjmuje polityki i realizuje odpowiednie
środki w celu zapewnienia i wykazania w
przypadku kaŜdej operacji przetwarzania,
Ŝe przetwarzanie danych osobowych
odbywa się zgodnie z przepisami
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem.
Administrator danych musi zapewnić zgodność, a takŜe wykazać, Ŝe realizuje polityki i środki
słuŜące temu celowi (odpowiedzialność). Biorąc pod uwagę to, Ŝe przetwarzanie danych
objętych zakresem niniejszego wniosku jest operacją delikatną, wymóg ten ma zasadnicze
znaczenie, co zostało podkreślone równieŜ przez EIOD i Grupę Roboczą Art. 29.
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Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
aa) dokonywanie oceny skutków w
zakresie ochrony danych zgodnie z
art. 25a;
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z wymogami określonymi w proponowanym
rozporządzeniu. Ocena skutków w zakresie ochrony danych musi być dokonywana w
odniesieniu do kwestii objętych zakresem stosowania niniejszego wniosku w konkretnych
okolicznościach określonych w art. 25a.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2. Administrator wdraŜa mechanizmy
słuŜące zapewnieniu, by domyślnie
przetwarzane były jedynie te dane
osobowe, które są niezbędne do realizacji
kaŜdorazowego szczególnego celu
przetwarzania oraz by w szczególności nie
były one zbierane lub zatrzymywane dłuŜej
niŜ przez okres niezbędny do realizacji
tych celów, zarówno jeśli chodzi o ilość
danych, jak i okres ich przechowywania.
Mechanizmy te zapewniają w
szczególności, by dane osobowe nie były
domyślnie udostępniane nieograniczonej
liczbie osób.

2. Kontroler wdraŜa mechanizmy słuŜące
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane
były jedynie te dane osobowe, które są
niezbędne do realizacji celów
przetwarzania.

Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z wymogami określonymi w proponowanym
rozporządzeniu.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe gdy administrator określa
cele, warunki i środki przetwarzania
danych osobowych wspólnie z innymi
administratorami, współadministratorzy
muszą ustalić zakres odpowiedzialności za
zgodność z obowiązkami wynikającymi z
niniejszego rozporządzenia spoczywającej
na kaŜdym z nich, w szczególności w
odniesieniu do procedur i mechanizmów
wykonywania praw podmiotu danych w
drodze wspólnych uzgodnień.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe gdy
administrator określa cele, warunki i środki
przetwarzania danych osobowych wspólnie
z innymi administratorami,
współadministratorzy muszą ustalić zakres
odpowiedzialności za zgodność z
obowiązkami wynikającymi z niniejszej
dyrektywy, spoczywającej na kaŜdym z
nich, w szczególności w odniesieniu do
procedur i mechanizmów wykonywania
praw podmiotu danych w drodze
sporządzonych na piśmie wspólnych
uzgodnień lub aktu prawnego.
2. Podmiot danych moŜe wykonywać
przysługujące mu na mocy niniejszej
dyrektywy uprawnienia w stosunku do
kaŜdego z dwóch lub większej liczby
współadministratorów, a takŜe prawo do
występowania przeciwko kaŜdemu z nich.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu doprecyzowanie, Ŝe współadministrowanie moŜe zostać ustanowione
takŜe na podstawie aktu prawnego, a nie jedynie na podstawie pisemnej umowy, a takŜe iŜ
warunki i odpowiedzialność związane z działalnością współadministratorów mogą zostać
ustanowione na mocy aktu prawnego.
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Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe gdy operacja
przetwarzania realizowana jest w imieniu
administratora, administrator musi wybrać
podmiot przetwarzający dający
wystarczające gwarancje wdroŜenia
odpowiednich środków i procedur
technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom
przepisów przyjętych na mocy niniejszej
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę
praw osób, których dane dotyczą.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe gdy operacja
przetwarzania realizowana jest w imieniu
administratora, administrator musi wybrać
podmiot przetwarzający dający
wystarczające gwarancje wdroŜenia
odpowiednich środków i procedur
technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom
przepisów przyjętych na mocy niniejszej
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę
praw podmiotów danych, w szczególności
jeśli chodzi o techniczne środki
bezpieczeństwa i środki organizacyjne
regulujące przetwarzanie, które ma być
prowadzone, oraz w celu zapewnienia
zgodności z tym środkami.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe przetwarzanie
przez podmiot przetwarzający musi być
regulowane aktem prawnym wiąŜącym
podmiot przetwarzający z administratorem
i zawierającym w szczególności zapis, Ŝe
podmiot przetwarzający działa wyłącznie
na polecenie administratora, w
szczególności gdy przekazywanie danych
PR\923072PL.doc

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe przetwarzanie
przez podmiot przetwarzający musi być
regulowane umową lub aktem prawnym
wiąŜącym podmiot przetwarzający z
administratorem i zawierającym w
szczególności zapis, Ŝe podmiot
przetwarzający:
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osobowych jest zakazane.
a) działa wyłącznie na polecenie
administratora;
b) zatrudnia wyłącznie personel, który
zgodził się na podleganie obowiązkowi
zachowania poufności lub na którym
spoczywa ustawowy obowiązek
zachowania poufności;
c) podejmuje wszelkie wymagane środki
na mocy art. 28;
d) angaŜuje inny podmiot przetwarzający
wyłącznie za zgodą administratora i w
związku z tym informuje go o zamiarze
zaangaŜowania innego podmiotu
przetwarzającego z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby administrator miał
moŜliwość wyraŜenia swojego sprzeciwu;
e) o ile to moŜliwe ze względu na
charakter przetwarzania, przyjmuje w
porozumieniu z administratorem
niezbędne techniczne i organizacyjne
wymogi wykonania przez administratora
spoczywającego na nim obowiązku
odpowiedzi na wnioski dotyczące
wykonania przez podmiot danych praw
ustanowionych w rozdziale III;
f) pomaga administratorowi zapewnić
zgodność z obowiązkami określonymi w
art. 28–32;
g) przekazuje całość wyników
administratorowi po zakończeniu
przetwarzania i nie przetwarza danych
osobowych w inny sposób;
h) udostępnia administratorowi i
organowi nadzorczemu wszelkie
informacje niezbędne dla weryfikacji
zgodności z obowiązkami określonymi w
niniejszym artykule;
i) uwzględnia zasadę ochrony danych juŜ
w fazie projektowania oraz jako opcji
domyślnej.
Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia. Aby zagwarantować
pewność prawa, naleŜy koniecznie określić warunki dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez podmiot przetwarzający.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Administrator i podmiot
przetwarzający sporządzają pisemną
dokumentację zaleceń administratora i
obowiązków podmiotu przetwarzającego,
o których mowa w ust. 2.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia. Aby zagwarantować
odpowiedni poziom pewności prawa, naleŜy koniecznie określić warunki dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. JeŜeli podmiot przetwarzający jest lub
staje się stroną określającą cele, środki
lub metody przetwarzania danych albo nie
działa wyłącznie na polecenie
administratora, uwaŜa się go za
współadministratora na mocy art. 20.
Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu dostosowanie do proponowanego rozporządzenia. Aby zagwarantować
odpowiedni poziom pewności prawa, naleŜy koniecznie określić warunki dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
aa) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych
kontaktowych inspektora ochrony
danych;
Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ba) wskazania części struktury
organizacyjnej administratora lub
podmiotu przetwarzającego, którym
powierzono przetwarzanie danych
osobowych dla realizacji konkretnego
celu;
Or. en

Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
bb) opis jednej lub wielu kategorii
podmiotów danych oraz danych lub
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kategorii danych z nimi związanych;
Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ca) w stosownych przypadkach,
informacje o istnieniu profilowania,
środków opartych na profilowaniu oraz
mechanizmów sprzeciwu wobec
profilowania;
Or. en

Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
cb) zrozumiałe informacje o zasadach
automatycznego przetwarzania;
Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przekazywania danych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowej,
łącznie z określeniem tego państwa
trzeciego lub organizacji

d) przekazywania danych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowej,
łącznie z określeniem tego państwa
trzeciego lub organizacji
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międzynarodowej.

międzynarodowej, oraz przepisów
stanowiących podstawę prawną
przekazywania danych; w przypadku gdy
przekazywanie odbywa się na podstawie
art. 35 lub 36 niniejszej dyrektywy, naleŜy
udzielić merytorycznego wyjaśnienia;
da) ogólnego wskazania terminów
usunięcia róŜnych kategorii danych;
db) wyników weryfikacji środków, o
których mowa w art. 20 ust. 1;
dc) wskazania podstawy prawnej operacji
przetwarzania, dla której dane są
przeznaczone.
Or. en
Uzasadnienie

Prowadzenie dokumentacji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia i wykazania zgodności z
przepisami w dziedzinie ochrony danych. UmoŜliwia ono takŜe organowi ds. ochrony danych
sprawdzenie, czy właściwy organ przestrzega krajowych przepisów w dziedzinie ochrony
danych. Grupa Robocza Art. 29 wyraziła obawy dotyczące braku spójności z wymogami w
zakresie dokumentacji zawartymi w proponowanym rozporządzeniu.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Administrator i podmiot przetwarzający
udostępniają dokumentację, na Ŝądanie,
organowi nadzorczemu.

3. Administrator i podmiot przetwarzający
udostępniają dokumentację, na Ŝądanie,
organowi nadzorczemu, która to
dokumentacja zawiera:
a) ogólne wskazanie terminów usunięcia
róŜnych kategorii danych;
b) wyniki weryfikacji środków, o których
mowa w art. 20 ust. 1;
c) wskazanie podstawy prawnej operacji
przetwarzania, dla której dane są
przeznaczone.
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Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
ewidencjonowanie przynajmniej
następujących operacji przetwarzania:
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie,
łączenie i usuwanie. W ewidencji
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje
się w szczególności cel, datę i godzinę
takich operacji oraz, w moŜliwym zakresie,
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do
danych osobowych lub ujawniła je.

1. Państwa członkowskie zapewniają
ewidencjonowanie przynajmniej
następujących operacji przetwarzania:
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie,
łączenie i usuwanie. W ewidencji
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje
się w szczególności cel, datę i godzinę
takich operacji oraz oznaczenie osoby,
która uzyskała wgląd do danych
osobowych lub je ujawniła, a takŜe
toŜsamość odbiorcy takich danych.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka jest niezbędna w celu zapewnienia właściwej kontroli i nadzoru w zakresie
zgodności z prawem operacji przetwarzania. Uwzględniono w niej opinię EIOD.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Administrator i podmiot
przetwarzający udostępniają
dokumentację, na Ŝądanie, organowi
nadzorczemu.
Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka jest niezbędna w celu zapewnienia właściwej kontroli i nadzoru w zakresie
zgodności z prawem operacji przetwarzania. Uwzględniono w niej opinię EIOD. Wymóg ten
został juŜ określony w kilku unijnych instrumentach prawnych.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepisy państw członkowskich
przewidują, Ŝe administrator i podmiot
przetwarzający na Ŝądanie organu
nadzorczego współpracują z nim w
wykonywaniu jego obowiązków, w
szczególności poprzez dostarczanie
wszelkich informacji potrzebnych
organowi nadzorczemu do wykonywania
jego obowiązków.

1. Przepisy państw członkowskich
przewidują, Ŝe administrator i podmiot
przetwarzający na Ŝądanie organu
nadzorczego współpracują z nim w
wykonywaniu jego obowiązków, w
szczególności poprzez dostarczanie
informacji, o których mowa w art. 46
ust. 2 lit. a), oraz poprzez przyznanie
dostępu zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. b).
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu
nadzorczego wykonującego uprawnienia
przekazane mu na podstawie art. 46 lit. a) i
b) w rozsądnym terminie. Odpowiedź na
uwagi organu nadzorczego zawiera opis
podjętych środków i osiągniętych
rezultatów.

2. Administrator i podmiot przetwarzający
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu
nadzorczego wykonującego uprawnienia
przekazane mu na podstawie art. 46 lit. b)
w rozsądnym terminie, wskazanym przez
ten organ. Odpowiedź na uwagi organu
nadzorczego zawiera opis podjętych
środków i osiągniętych rezultatów.
Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 25a
Ocena skutków w zakresie ochrony
danych
1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe przed
rozpoczęciem przetwarzania danych
osobowych administrator lub podmiot
przetwarzający przeprowadzają ocenę
skutków przewidywanych systemów i
procedur przetwarzania na ochronę
danych osobowych, jeŜeli operacje
przetwarzania mogą stwarzać – z racji
swego charakteru, zakresu lub celów –
szczególne zagroŜenie dla praw i wolności
podmiotów danych.
2. Szczególne zagroŜenie, o którym mowa
w ust. 1, mogą stwarzać w szczególności
następujące operacje przetwarzania:
a) przetwarzanie danych osobowych w
wielkoskalowych zbiorach danych na
potrzeby zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich i ścigania albo
wykonywania kar kryminalnych;
b) przetwarzanie szczególnych kategorii
danych osobowych w rozumieniu art. 8,
danych osobowych dotyczących dzieci, a
takŜe danych biometrycznych na potrzeby
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
i ścigania albo wykonywania kar
kryminalnych;
c) ocena aspektów osobowych osoby
fizycznej bądź analizowanie lub
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przewidywanie w szczególności
zachowania osoby fizycznej, które
opierają się na automatycznym
przetwarzaniu i mogą z nich wynikać
środki, które wywołują skutki prawne
dotyczące danej osoby lub mają na nią
istotny wpływ;
d) monitorowanie publicznie dostępnych
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu
urządzeń optyczno-elektronicznych
(wideonadzór); lub
e) inne operacje przetwarzania, które na
mocy art. 26 ust. 1 wymagają konsultacji z
organem nadzorczym.
3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny
opis przewidywanych operacji
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i
wolności podmiotów danych, środki
przewidywane w celu sprostania tym
ryzykom, gwarancje, środki i mechanizmy
bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę
danych osobowych oraz wykazać
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy
niniejszej dyrektywy, uwzględniając prawa
i słuszne interesy podmiotów danych i
innych zainteresowanych osób.
4. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
przeprowadza konsultacje społeczne w
zakresie planowanego przetwarzania, bez
uszczerbku dla ochrony interesów
publicznych lub bezpieczeństwa operacji
przetwarzania.
5. Bez uszczerbku dla ochrony interesów
publicznych lub bezpieczeństwa operacji
przetwarzania, ocenę w łatwy sposób
udostępnia się obywatelom.
6. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania, po zasięgnięciu opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
aktów delegowanych zgodnie z art. 56 w
celu dalszego doprecyzowania kryteriów i
warunków operacji przetwarzania
mogących stwarzać szczególne ryzyko, o
którym mowa w ust. 1 i 2, oraz wymogów
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w zakresie oceny, o których mowa w
ust. 3, w tym warunków skalowalności,
weryfikowalności i sprawdzenia.
Or. en
Uzasadnienie
Nie ma Ŝadnego uzasadnienia dla braku w niniejszym wniosku przepisu dotyczącego oceny
skutków w zakresie ochrony danych. Szczególny charakter działań objętych zakresem
stosowania niniejszego wniosku sprawia, Ŝe taki przepis jest tym bardziej niezbędny. EIOD i
Grupa Robocza Art. 29 wyrazili powaŜne obawy w związku z brakiem takiego przepisu.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by –
przed przetworzeniem danych osobowych,
które będą stanowić część mającego
powstać nowego zbioru danych –
administrator lub podmiot przetwarzający
przeprowadzili konsultacje z organem
nadzorczym, jeŜeli:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by –
przed przetworzeniem danych osobowych
– administrator lub podmiot
przetwarzający przeprowadzili konsultacje
z organem nadzorczym w celu
zapewnienia zgodności planowanego
przetwarzania z przepisami przyjętymi na
mocy niniejszej dyrektywy, a w
szczególności w celu złagodzenia
związanego z tym ryzyka dla podmiotów
danych, jeŜeli:

a) przetwarzane mają być szczególne
kategorie danych, o których mowa w
art. 8;

a)ocena skutków ochrony danych
przewidziana w art. 25a wskazuje, Ŝe
operacje przetwarzania danych mogą, ze
względu na swój charakter, zakres i/lub
cele, wiązać się z wysokim poziomem
szczególnych ryzyk; lub

b) rodzaj przetwarzania, w szczególności
stosowanie nowych technologii,
mechanizmów lub procedur, niesie ze
sobą w innym przypadku szczególne
ryzyko dla podstawowych praw i wolności
podmiotu danych, a zwłaszcza ochrony
danych osobowych.

b) organ nadzorczy uzna za niezbędne
przeprowadzenie uprzedniej konsultacji
na temat konkretnych operacji
przetwarzania mogących stanowić
szczególne ryzyko dla praw i wolności
podmiotów danych ze względu na swój
charakter, zakres lub cele.
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Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Jeśli w opinii organu nadzorczego
planowane przetwarzanie nie jest zgodne z
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej
dyrektywy, w szczególności jeśli ryzyka nie
zostały dostatecznie zidentyfikowane lub
złagodzone, organ ten zakazuje
planowanego przetwarzania i występuje z
odpowiednimi propozycjami mającymi na
celu zniwelowanie braku zgodności.
Or. en

Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić
przepisy przewidujące, Ŝe organ nadzorczy
ustanawia wykaz operacji przetwarzania, w
przypadku których wymagana jest
wcześniejsza konsultacja na mocy ust. 1.

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe organ nadzorczy
ustanawia wykaz operacji przetwarzania, w
przypadku których wymagana jest
wcześniejsza konsultacja na mocy ust. 1
lit. b). Organ nadzorczy przekazuje
następnie ten wykaz administratorom i
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.
2a. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
lub podmiot przetwarzający przekazują
organowi nadzorczemu ocenę skutków w
zakresie ochrony danych, o której mowa w
art. 25a oraz, na Ŝądanie, wszelkie inne
informacje mogące umoŜliwić organowi
nadzorczemu ocenę zgodności
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przetwarzania, w szczególności ryzyk dla
ochrony danych osobowych podmiotu
danych oraz powiązanych gwarancji.
2b. Jeśli w opinii organu nadzorczego
planowane przetwarzanie nie jest zgodne z
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej
dyrektywy lub jeśli ryzyka nie zostały
dostatecznie zidentyfikowane lub
złagodzone, występuje z odpowiednimi
propozycjami mającymi na celu
zniwelowanie braku zgodności.
2c. Państwa członkowskie mogą
przeprowadzać z organem nadzorczym
konsultacje w toku opracowywania środka
ustawodawczego, który ma być przyjęty
przez parlament narodowy, lub środka
opartego na tym środku ustawodawczym,
który definiuje charakter przetwarzania,
by zapewnić zgodność zamierzonego
przetwarzania z niniejszą dyrektywą, w
szczególności by złagodzić ryzyka dla
podmiotów danych.
Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator i
podmiot przetwarzający wdraŜają
odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, by zapewnić poziom
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk
związanych z przetwarzaniem oraz
charakterem danych osobowych, które
naleŜy chronić, uwzględniając najnowsze
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich
wprowadzenia.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator i
podmiot przetwarzający wdraŜają
odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne oraz procedury, by
zapewnić poziom bezpieczeństwa
stosowny do ryzyk związanych z
przetwarzaniem oraz charakterem danych
osobowych, które naleŜy chronić,
uwzględniając najnowsze osiągnięcia
techniczne oraz koszty ich wprowadzenia.
Or. en
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Uzasadnienie
Administrator danych musi nie tylko przedsiębrać środki o charakterze technicznym lub
organizacyjnym, ale takŜe wdraŜać procedury, które umoŜliwiają mu zapewnienie
bezpieczeństwa danych.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Państwa członkowskie stanowią
przepisy określające, Ŝe podmioty
przetwarzające mogą zostać wyznaczone
wyłącznie, jeŜeli gwarantują wdroŜenie
wymaganych środków technicznych i
organizacyjnych zgodnie z ust. 1 oraz
przestrzegają zasad określonych w art. 21
ust. 2 lit. a). Nadzór nad podmiotem
przetwarzającym jest sprawowany w tym
względzie przez właściwy organ.
Or. en
Uzasadnienie

Administrator danych musi dopilnować, aby podmiot przetwarzający, który ma przetwarzać
dane osobowe w imieniu administratora, był w stanie zapewnić bezpieczeństwo operacji
przetwarzania.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Organ nadzorczy prowadzi publiczny
rejestr rodzajów zgłoszonych naruszeń.
Or. en
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Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 56 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
stwierdzenia naruszenia ochrony danych
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2,
oraz szczególnych okoliczności, w których
administrator i podmiot przetwarzający
mają obowiązek zawiadomić o naruszeniu
ochrony danych osobowych.

5. Komisja jest uprawniona, po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 56 w celu
doprecyzowania kryteriów i wymogów
dotyczących stwierdzenia naruszenia
ochrony danych osobowych, o którym
mowa w ust. 1 i 2, oraz szczególnych
okoliczności, w których administrator i
podmiot przetwarzający mają obowiązek
zawiadomić o naruszeniu ochrony danych
osobowych.
Or. en

Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Bez uszczerbku dla obowiązku
administratora w zakresie zawiadomienia
podmiotu danych o naruszeniu ochrony
danych osobowych, jeśli administrator nie
zawiadomił wcześniej podmiotu danych o
naruszeniu ochrony danych osobowych,
organ nadzorczy moŜe tego od niego
zaŜądać, jeśli stwierdzi moŜliwość
wystąpienia niekorzystnych skutków
naruszenia.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem.
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Uwzględniono w niej opinię Grupy Roboczej Art. 29, która uwaŜa, Ŝe nie ma uzasadnienia dla
istnienia dwóch róŜnych systemów w przypadku naruszenia ochrony danych.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Inspektor ochrony danych wyznaczany
jest na podstawie kwalifikacji
zawodowych, a w szczególności
specjalistycznej wiedzy na temat
przepisów i praktyk w zakresie ochrony
danych, jak równieŜ zdolność do pełnienia
zadań, o których mowa w art. 32.

2. Inspektor ochrony danych wyznaczany
jest na podstawie kwalifikacji
zawodowych, a w szczególności
specjalistycznej wiedzy na temat
przepisów i praktyk w zakresie ochrony
danych, jak równieŜ zdolności do pełnienia
zadań, o których mowa w art. 32.
Niezbędny poziom wiedzy specjalistycznej
ustala się w szczególności zgodnie z
prowadzonym przetwarzaniem danych
oraz ochroną wymaganą dla danych
osobowych przetwarzanych przez
administratora lub podmiot
przetwarzający.
Or. en

Uzasadnienie
WyŜej wymienione obszary wiedzy specjalistycznej ustalono na podstawie praktycznego
doświadczenia.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe administrator
lub podmiot przetwarzający gwarantują,
by inne obowiązki zawodowe inspektora
ochrony danych były zgodne z zadaniami i
obowiązkami tej osoby jako inspektora
ochrony danych i by nie skutkowały one
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konfliktem interesów.
Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Zdaniem
EIOD i Grupy Roboczej Art. 29 nie ma Ŝadnego uzasadnienia, aby przepisy określone w
niniejszym wniosku były bardziej pobłaŜliwe i abstrakcyjne niŜ przepisy określone w
proponowanym rozporządzeniu.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2b. Inspektor ochrony danych wyznaczany
jest na okres co najmniej czterech lat.
Inspektor ochrony danych moŜe być
powoływany na kolejne kadencje.
Inspektora ochrony danych moŜna
odwołać z pełnienia tej funkcji w czasie
trwania kadencji jedynie wtedy, gdy
przestał on spełniać warunki niezbędne do
pełnienia przez niego obowiązków.
Or. en
Uzasadnienie

Minimalny okres trwania kadencji wynoszący dwa lata jest zbyt krótki. Z doświadczenia
wynika, Ŝe nawet mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, nowo mianowany inspektor
ochrony danych potrzebuje co najmniej pół roku na zapoznanie się z powierzonymi mu
zadaniami. JeŜeli inspektor ochrony danych miałby być zastępowany – bez wystarczającego
powodu – przez nową osobę po upływie zaledwie dwóch lat, mogłoby to zmniejszyć
skuteczność wdraŜania wymogów w zakresie ochrony danych. Z doświadczenia wynika takŜe,
Ŝe niezaleŜna działalność inspektora wymaga odpowiedniej ochrony przed nieuzasadnionym
zwolnieniem z pracy.
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Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 d (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2d. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przyznające podmiotowi danych
prawo kontaktowania się z inspektorem
ochrony danych we wszystkich kwestiach
związanych z przetwarzaniem danych
osobowych tej osoby.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Zdaniem
EIOD i Grupy Roboczej Art. 29 nie ma Ŝadnego uzasadnienia, aby przepisy określone w
niniejszym wniosku były bardziej pobłaŜliwe i abstrakcyjne niŜ przepisy określone w
proponowanym rozporządzeniu.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Administrator lub podmiot
przetwarzający wspierają inspektora
ochrony danych w wykonywaniu przez
niego zadań i zapewniają wszystkie środki,
w tym personel, pomieszczenia, sprzęt i
wszelkie inne zasoby, niezbędne do
wykonywania obowiązków i zadań, o
których mowa w art. 32, oraz do
utrzymania poziomu jego wiedzy
zawodowej.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Zdaniem
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EIOD i Grupy Roboczej Art. 29 nie ma Ŝadnego uzasadnienia, aby przepisy określone w
niniejszym wniosku były bardziej pobłaŜliwe i abstrakcyjne niŜ przepisy określone w
proponowanym rozporządzeniu.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) informowanie administratora lub
podmiotu przetwarzającego o ich
obowiązkach wynikających z przepisów
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy
oraz dokumentowanie tej działalności i
uzyskiwanych odpowiedzi;

a) informowanie administratora lub
podmiotu przetwarzającego o ich
obowiązkach wynikających z przepisów
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy,
zwłaszcza w odniesieniu do środków o
charakterze technicznym i
organizacyjnym oraz procedur, oraz
dokumentowanie tej działalności i
uzyskiwanych odpowiedzi;
Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – litera f)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
f) monitorowanie przeprowadzenia oceny
skutków w zakresie ochrony danych przez
administratora lub podmiot
przetwarzający oraz stosowania przepisów
dotyczących uprzedniej konsultacji z
organem nadzorczym, jeśli jest ona
wymagana na mocy art. 26 ust. 1;

f) monitorowanie stosowania przepisów
dotyczących uprzedniej konsultacji z
organem nadzorczym, jeśli jest ona
wymagana na mocy art. 26;

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Zdaniem
EIOD i Grupy Roboczej Art. 29 nie ma Ŝadnego uzasadnienia, aby przepisy określone w
niniejszym wniosku były bardziej pobłaŜliwe i abstrakcyjne niŜ przepisy określone w
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proponowanym rozporządzeniu.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe wszelkie operacje
przekazywania przez właściwe organy
danych osobowych poddawanych
przetwarzaniu lub mających być
poddawane przetwarzaniu po przekazaniu
do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej, w tym operacje
wtórnego przekazywania do innych państw
trzecich lub organizacji
międzynarodowych, mogą mieć miejsce
wyłącznie gdy:

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe wszelkie
operacje przekazywania przez właściwe
organy danych osobowych poddawanych
przetwarzaniu lub mających być
poddawane przetwarzaniu po przekazaniu
do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej, w tym operacje
wtórnego przekazywania do innych państw
trzecich lub organizacji
międzynarodowych, mogą mieć miejsce
wyłącznie, gdy:

a) przekazanie jest konieczne do
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania albo do wykonywania kar
kryminalnych; oraz

a) konkretne przekazanie jest konieczne do
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania albo do wykonywania kar
kryminalnych;
aa) dane przekazywane są
administratorowi w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej, który jest
organem publicznym właściwym dla
realizacji celów, o których mowa w art. 1
ust. 1;
ab) administrator i podmiot
przetwarzający spełniają warunki
określone w art. 34–37, w tym te dotyczące
wtórnego przekazania danych osobowych
z państwa trzeciego lub od organizacji
międzynarodowej do innego państwa
trzeciego lub innej organizacji
międzynarodowej;

b) administrator i podmiot przetwarzający
spełniają warunki ustanowione w
niniejszym rozdziale.

b) administrator i podmiot przetwarzający
działają zgodnie z innymi przepisami
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy;
oraz
ba) nie jest zmniejszony poziom ochrony
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danych osobowych osób fizycznych
gwarantowany w Unii na mocy niniejszej
dyrektywy.
2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe przekazanie
danych, które musi spełniać warunki
określone w ust. 1, moŜe zostać
przeprowadzone wyłącznie wtedy, gdy:
a) Komisja zdecydowała na podstawie
warunków i procedury, o których mowa w
art. 34, Ŝe dane państwo trzecie lub
organizacja międzynarodowa zapewniają
odpowiedni poziom ochrony; lub
b) w prawnie wiąŜącym instrumencie, o
którym mowa w art. 35, zapewniono
odpowiednie gwarancje w zakresie
ochrony danych osobowych.
Or. en
Uzasadnienie
Celem poprawki jest bardziej szczegółowe objaśnienie warunków dotyczących operacji
przekazywania danych do państw trzecich oraz uwzględnienie dwóch zwykłych metod
przekazywania: na podstawie decyzji o odpowiednim poziomie ochrony lub prawnie
wiąŜącego dokumentu.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) praworządność, ogólne i sektorowe
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w
tym dotyczące bezpieczeństwa
publicznego, obronności, bezpieczeństwa
narodowego i prawa karnego, jak równieŜ
środki bezpieczeństwa, które są
przestrzegane w tym państwie lub
organizacji międzynarodowej, a takŜe
skuteczne i egzekwowalne prawa, w tym
prawa do skutecznych administracyjnych i
sądowych środków ochrony prawnej

a) praworządność, przepisy obowiązujące
w tym zakresie, w tym dotyczące
bezpieczeństwa publicznego, obronności,
bezpieczeństwa narodowego i prawa
karnego, jak równieŜ środki
bezpieczeństwa, które są przestrzegane w
tym państwie lub organizacji
międzynarodowej, a takŜe skuteczne i
egzekwowalne prawa, w tym prawa do
skutecznych administracyjnych i sądowych
środków ochrony prawnej przysługujące
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przysługujące podmiotom danych, w
szczególności osobom mającym miejsce
zamieszkania w Unii, których dane
osobowe są przekazywane;

podmiotom danych, w szczególności
osobom mającym miejsce zamieszkania w
Unii, których dane osobowe są
przekazywane;
Or. en

Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) istnienie i skuteczne działanie
przynajmniej jednego niezaleŜnego organu
nadzorczego w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej,
odpowiedzialnych za zapewnienie
zgodności z przepisami o ochronie danych,
pomoc i doradzanie podmiotom danych w
zakresie wykonania przysługujących im
praw a takŜe współpracę z organami
nadzorczymi Unii i państw członkowskich;
oraz

b) istnienie i skuteczne działanie
przynajmniej jednego niezaleŜnego organu
nadzorczego w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej,
odpowiedzialnych za zapewnienie
zgodności z przepisami o ochronie danych,
w tym wystarczające uprawnienia do
nakładania sankcji, pomoc i doradzanie
podmiotom danych w zakresie wykonania
przysługujących im praw a takŜe
współpracę z organami nadzorczymi Unii i
państw członkowskich; oraz
Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja moŜe zdecydować, w zakresie,
niniejszej dyrektywy, Ŝe państwo trzecie,
terytorium lub sektor przetwarzający dane
w państwie trzecim lub organizacja
międzynarodowa zapewniają odpowiedni
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. Te
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania, po zasięgnięciu opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
aktów delegowanych zgodnie z art. 56, aby
zdecydować, w zakresie niniejszej
dyrektywy, Ŝe państwo trzecie, terytorium
lub sektor przetwarzający dane w państwie
trzecim lub organizacja międzynarodowa
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zapewniają odpowiedni poziom ochrony w
rozumieniu ust. 2.

art. 57 ust. 2.

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Akty wykonawcze określają
geograficzny i sektorowy zakres ich
stosowania oraz, w odpowiednich
przypadkach, wskazują organ nadzorczy
wymieniony w ust. 2 lit. b).

4. Akty delegowane określają geograficzny
i sektorowy zakres ich stosowania oraz
wskazują organ nadzorczy wymieniony w
ust. 2 lit. b).

Or. en

Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Komisja w trybie ciągłym monitoruje
zmiany, które mogłyby wpłynąć na
zapewnienie realizacji elementów
wymienionych w ust. 2 przez państwa
trzecie i organizacje międzynarodowe, w
odniesieniu do których przyjęto akt
delegowany na mocy ust. 3.
Or. en
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Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja moŜe zdecydować, w zakresie
niniejszej dyrektywy, Ŝe państwo trzecie,
terytorium lub sektor przetwarzający dane
w państwie trzecim lub organizacja
międzynarodowa nie zapewniają
odpowiedniego poziomu ochrony w
rozumieniu ust. 2, w szczególności w
przypadkach w których odnośne przepisy
ogólne i sektorowe obowiązujące w
państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej nie gwarantują
skutecznych i egzekwowalnych praw, w
tym prawa do skutecznych
administracyjnych i sądowych środków
ochrony prawnej podmiotom danych, w
szczególności podmiotom danych mającym
miejsce zamieszkania w Unii, których dane
osobowe są przekazywane. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 57 ust. 2 lub, w wyjątkowo naglących
przypadkach w odniesieniu do osób
fizycznych w zakresie ich prawa do
ochrony danych osobowych, zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 57 ust. 3.

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania, po zasięgnięciu opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
aktów delegowanych zgodnie z art. 56, aby
zdecydować, w zakresie niniejszej
dyrektywy, Ŝe państwo trzecie, terytorium
lub sektor przetwarzający dane w państwie
trzecim lub organizacja międzynarodowa
nie zapewniają odpowiedniego poziomu
ochrony w rozumieniu ust. 2, w
szczególności w przypadkach, w których
odnośne przepisy ogólne i sektorowe
obowiązujące w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej nie
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych
praw, w tym prawa do skutecznych
administracyjnych i sądowych środków
ochrony prawnej podmiotom danych, w
szczególności podmiotom danych mającym
miejsce zamieszkania w Unii, których dane
osobowe są przekazywane.

Or. en

Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, by,
w przypadku gdy Komisja podejmie
decyzję na mocy art. 5, wszelkie operacje
przekazywania danych osobowych do
PE501.928v02-00
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6. Państwa członkowskie zapewniają, by,
w przypadku gdy Komisja podejmie
decyzję na mocy art. 5, wszelkie operacje
przekazywania danych osobowych do
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państwa trzeciego, terytorium lub do
sektora przetwarzającego dane w tym
państwie lub do organizacji
międzynarodowej były zakazane, przy
czym decyzja ta obowiązuje bez
uszczerbku dla operacji przekazywania na
mocy art. 35 ust 1 lub zgodnie z art. 36.
We właściwym czasie Komisja przystąpi
do konsultacji z państwem trzecim lub
organizacją międzynarodową w celu
zaradzenia sytuacji wynikającej z decyzji
podjętej na mocy ust. 5 tego artykułu.

państwa trzeciego, terytorium lub do
sektora przetwarzającego dane w tym
państwie lub do organizacji
międzynarodowej były zakazane. We
właściwym czasie Komisja przystąpi do
konsultacji z państwem trzecim lub
organizacją międzynarodową w celu
zaradzenia sytuacji wynikającej z decyzji
podjętej na mocy ust. 5 tego artykułu.

Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa
członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe dane osobowe mogą być
przekazywane do odbiorców w państwie
trzecim lub organizacji międzynarodowej,
jeŜeli:

1. W przypadkach, w których Komisja nie
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa
członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe dane osobowe mogą być
przekazywane do odbiorców w państwie
trzecim lub organizacji międzynarodowej,
jeŜeli w prawnie wiąŜącym instrumencie
zapewniono odpowiednie gwarancje w
zakresie ochrony danych osobowych.

a) w prawnie wiąŜącym instrumencie
zapewniono odpowiednie gwarancje w
zakresie ochrony danych osobowych; lub
b) administrator lub podmiot
przetwarzający ocenili wszystkie
okoliczności towarzyszące przekazaniu
danych osobowych, stwierdzając, Ŝe
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie
ochrony danych osobowych.
2. Decyzja o przekazaniu danych na mocy
ust. 1 lit. b) musi zostać podjęta przez
naleŜycie upowaŜnionych pracowników.
Te operacje przekazywania muszą być
dokumentowane a dokumentacja musi być
PR\923072PL.doc

2. Te operacje przekazywania muszą być
dokumentowane, a dokumentacja musi być
udostępniana na wniosek organowi
nadzorczemu.
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udostępniana na wniosek organowi
nadzorczemu.
Or. en
Uzasadnienie
Operacje przekazywania na podstawie decyzji dotyczącej indywidualnego przypadku (lit. b)
we wniosku) nie mogą być uwaŜane za zwykły sposób przekazywania danych zgodnie z
art. 35, ale stanowią one wyjątek.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Przetwarzanie danych na podstawie
ust. 1 musi mieć podstawę prawną w
prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega
administrator; prawo to musi realizować
cel leŜący w interesie publicznym lub
zaspokajać potrzebę w zakresie ochrony
praw i wolności innych osób, respektować
istotę prawa do ochrony danych
osobowych i być proporcjonalne do
wyznaczonego słusznego celu.
Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1b. Decyzja o przekazaniu danych na
mocy ust. 1 musi zostać podjęta przez
naleŜycie upowaŜnionych pracowników.
Te operacje przekazywania muszą być
dokumentowane, a dokumentacja musi
być udostępniana na Ŝądanie organowi
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nadzorczemu.
Or. en

Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 38a
Sprawozdanie Komisji
Komisja przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na
temat stosowania artykułów 33–38 w
regularnych odstępach czasu. Pierwsze
sprawozdanie zostanie przedłoŜone
najpóźniej cztery lata po wejściu w Ŝycie
niniejszej dyrektywy. W tym celu Komisja
moŜe zwrócić się z wnioskiem
o przekazanie informacji do państw
członkowskich oraz organów
nadzorczych, które przekaŜą te informacje
bez zbędnej zwłoki. Sprawozdanie jest
udostępniane publicznie.
Or. en
Uzasadnienie

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat
stosowania artykułów 33–38 w regularnych odstępach czasu. Pierwsze sprawozdanie zostanie
przedłoŜone najpóźniej cztery lata po wejściu w Ŝycie niniejszej dyrektywy. W tym celu
Komisja moŜe zwrócić się z wnioskiem o przekazanie informacji do państw członkowskich
oraz ich organów nadzorczych, które przekaŜą te informacje bez zbędnej zwłoki.
Sprawozdanie jest udostępniane publicznie.

PR\923072PL.doc

91/114

PE501.928v02-00

PL

Poprawka 138
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe członkowie
organu nadzorczego muszą być
wyznaczani albo przez parlament albo
przez rząd danego państwa
członkowskiego.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe członkowie
organu nadzorczego muszą być
wyznaczani albo przez parlament, albo
przez rząd danego państwa
członkowskiego, po przeprowadzeniu
konsultacji z parlamentem.
Or. en

Uzasadnienie
Parlament narodowy powinien zawsze uczestniczyć w wyznaczaniu organu odpowiedzialnego
za ochronę danych.

Poprawka 139
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
b) rozpatruje skargi złoŜone przez
podmioty danych lub jakiekolwiek
zrzeszenie, zgodnie z art. 50; prowadzi, w
odpowiednim zakresie, dochodzenie w
danej sprawie oraz informuje podmiot
danych lub zrzeszenie o postępach oraz
sposobie rozstrzygnięcia skargi w
rozsądnym terminie, w szczególności gdy
niezbędne jest dalsze dochodzenie lub
koordynacja z innym organem
nadzorczym;

b) rozpatruje skargi złoŜone przez
podmioty danych lub jakiekolwiek
zrzeszenie reprezentujące podmiot danych
i naleŜycie przez niego upowaŜnione,
zgodnie z art. 50; prowadzi, w
odpowiednim zakresie, dochodzenie w
danej sprawie oraz informuje podmiot
danych lub zrzeszenie o postępach oraz
sposobie rozstrzygnięcia skargi w
rozsądnym terminie, w szczególności gdy
niezbędne jest dalsze dochodzenie lub
koordynacja z innym organem
nadzorczym;

Or. en
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Poprawka 140
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) prowadzi postępowania bądź z własnej
inicjatywy, bądź na podstawie skargi, lub
teŜ na wniosek innego organu nadzorczego
oraz informuje podmiot danych, jeŜeli
złoŜył on skargę, o rezultatach
dochodzenia w rozsądnym terminie;

e) prowadzi postępowania, inspekcje i
kontrole bądź z własnej inicjatywy, bądź
na podstawie skargi, lub teŜ na wniosek
innego organu nadzorczego oraz informuje
podmiot danych, jeŜeli złoŜył on skargę, o
rezultatach dochodzenia w rozsądnym
terminie;
Or. en

Uzasadnienie
Wyjaśnienie techniczne.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
6. W przypadku gdy wnioski mają
charakter dokuczliwy, w szczególności ze
względu na ich uporczywy charakter,
organ nadzorczy moŜe nałoŜyć
uzasadnioną opłatę. Na organie
nadzorczym spoczywa cięŜar
udowodnienia dokuczliwego charakteru
wniosku.

6. W przypadku gdy wnioski mają
charakter dokuczliwy, w szczególności ze
względu na ich uporczywy charakter,
organ nadzorczy moŜe nałoŜyć opłatę lub
nie podjąć działania, o które zwrócił się
podmiot danych. Na organie nadzorczym
spoczywa cięŜar udowodnienia
dokuczliwego charakteru wniosku.

Or. en
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Poprawka 142
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe kaŜdy organ nadzorczy
musi posiadać w szczególności:

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe kaŜdy organ
nadzorczy posiada następujące
uprawnienia:

a)uprawnienia dochodzeniowe, takie jak
prawo do dostępu do danych, które
stanowią przedmiot operacji
przetwarzania, oraz prawo do
gromadzenia wszelkich informacji
potrzebnych mu do wykonywania swoich
funkcji nadzorczych;

a)uprawnienie do zawiadamiania
administratora lub podmiotu
przetwarzającego o domniemanym
naruszeniu przepisów regulujących
przetwarzanie danych osobowych, a w
stosownych przypadkach nakazania
administratorowi lub podmiotowi
przetwarzającemu usunięcia naruszenia w
konkretny sposób w celu poprawy ochrony
podmiotu danych;

b) skuteczne uprawnienia interwencyjne,
takie jak wydawanie opinii przed
przeprowadzeniem przetwarzania oraz
zapewnienie odpowiedniej publikacji
takich opinii; nakazywanie ograniczenia
dostępu do danych, ich usunięcia lub
zniszczenia; nakładanie czasowego lub
ostatecznego zakazu przetwarzania
danych; wydawanie administratorowi
danych ostrzeŜeń lub upomnień lub
przekazywanie sprawy parlamentowi
narodowemu państwa członkowskiego lub
innym instytucjom politycznym;

b) uprawnienie do nakazania
administratorowi realizacji wniosków
podmiotu danych w zakresie
wykonywania przysługujących mu na
mocy niniejszej dyrektywy praw, w tym
tych określonych w art. 12–17, jeŜeli
wnioski takie zostały odrzucone z
naruszeniem przepisów tych artykułów;

c) uprawnienie do wszczynania
postępowań prawnych w przypadku
naruszenia przepisów przyjętych na mocy
niniejszej dyrektywy lub do
powiadamiania organów sądowych o
takich naruszeniach.

c) uprawnienie do nakazania
administratorowi lub podmiotowi
przetwarzającemu udzielenia informacji
na mocy art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 11, 28 i
29;
d) uprawnienie do zapewnienia zgodności
z opiniami dotyczącymi uprzednich
konsultacji, o których mowa w art. 26;
e) uprawnienie do ostrzegania lub
upominania administratora lub podmiotu
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przetwarzającego;
f) uprawnienie do nakazania poprawienia,
usunięcia lub zniszczenia wszystkich
danych, jeŜeli były one przetwarzane z
naruszeniem przepisów przyjętych na
mocy niniejszej dyrektywy, oraz
powiadomienia o takich działaniach osób
trzecich, którym dane zostały ujawnione;
g) uprawnienie do nałoŜenia czasowego
lub ostatecznego zakazu przetwarzania;
h) uprawnienie do zawieszenia przepływu
danych do odbiorcy w państwie trzecim
lub w organizacji międzynarodowej;
i) uprawnienie do informowania w
zakresie odnośnej tematyki parlamentów
narodowych, rządu lub innych instytucji
publicznych, a takŜe opinii publicznej.
2. KaŜdy organ nadzorczy ma
uprawnienia dochodzeniowe pozwalające
mu uzyskać od administratora lub
podmiotu przetwarzającego:
a) dostęp do wszystkich danych
osobowych i do wszystkich informacji
niezbędnych do wykonywania obowiązków
nadzorczych;
b) dostęp do kaŜdego pomieszczenia, w
tym do kaŜdego sprzętu i środków
słuŜących do przetwarzania danych,
zgodnie z prawem krajowym, gdy istnieją
zasadne podstawy, by przypuszczać, Ŝe
dochodzi tam do naruszenia przepisów
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy,
bez uszczerbku dla zezwolenia sądu, jeśli
istnieje taki wymóg w prawie krajowym.
3. KaŜdy organ nadzorczy jest uprawniony
do zwrócenia uwagi organom sądowym na
naruszenia przepisów przyjętych na mocy
niniejszej dyrektywy i do wszczęcia
postępowania prawnego oraz wniesienia
sprawy do właściwego sądu na mocy
art. 53 ust. 2.
4. KaŜdy organ nadzorczy jest uprawniony
do nakładania sankcji w związku z
naruszeniami przepisów prawa
PR\923072PL.doc
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administracyjnego.
Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym rozporządzeniem. Podkreślono
w niej, Ŝe uprawnienia organu ds. ochrony danych muszą być takie same, jak te określone w
rozporządzeniu, i nie mogą być ograniczone lub mniejsze w stosunku do rozporządzenia ze
względu na operacje przetwarzania i charakter administratorów danych.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe kaŜdy organ nadzorczy
sporządza roczne sprawozdanie z
działalności. Sprawozdanie jest
przedstawiane parlamentowi narodowemu
i udostępniane opinii publicznej, Komisji
oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Państwa członkowskie stanowią przepisy
przewidujące, Ŝe kaŜdy organ nadzorczy
sporządza roczne sprawozdanie z
działalności. Sprawozdanie to
udostępniane jest Komisji i Europejskiej
Radzie Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 144
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe organ nadzorczy
podejmuje wszystkie właściwe środki
niezbędne, by odpowiedzieć na wniosek
innego organu nadzorczego.

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe organ nadzorczy
podejmuje wszystkie właściwe środki
niezbędne, by odpowiedzieć na wniosek
innego organu nadzorczego. Takie środki
mogą obejmować w szczególności
przekazywanie odpowiednich informacji
na temat realizacji środków
egzekucyjnych w celu doprowadzenia do
zaprzestania lub zabronienia operacji
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przetwarzania niezgodnych z niniejszą
dyrektywą, przy czym przekazywanie to
odbywa się bezzwłocznie i nie później niŜ
jeden miesiąc od daty otrzymania
wniosku.
Or. en

Poprawka 145
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera
wszystkie niezbędne informacje, w tym cel
i uzasadnienie wniosku. Informacje
będące przedmiotem wymiany
wykorzystywane są wyłącznie
w odniesieniu do sprawy określonej we
wniosku.
Or. en

Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2b. Organ nadzorczy, do którego
kierowany jest wniosek o pomoc, nie moŜe
odmówić jego realizacji, chyba Ŝe:
a) nie jest kompetentny do rozpatrzenia
tego wniosku; lub
b) realizacja wniosku byłaby niezgodna z
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej
dyrektywy.
Or. en
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Poprawka 147
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Organy nadzorcze przekazują
informacje, których dotyczył wniosek
innych organów nadzorczych, w drodze
elektronicznej i w najkrótszym moŜliwym
terminie, przy uŜyciu standardowego
formatu.
Or. en

Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3b. Nie pobiera się opłat od działania
podjętego w wyniku przesłania wniosku o
wzajemną pomoc.
Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 48a
Wspólne operacje
1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe w celu
zacieśnienia współpracy i zwiększenia
wzajemnej pomocy organy nadzorcze
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mogą przyjmować wspólne środki
egzekucyjne i prowadzić inne wspólne
operacje, podczas których wyznaczeni
członkowie lub personel organów
nadzorczych z innych państw
członkowskich uczestniczą w operacjach
na terytorium danego państwa
członkowskiego.
2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące, Ŝe w przypadkach
gdy operacje przetwarzania będą miały
prawdopodobny wpływ na podmioty
danych w co najmniej jednym innym
państwie członkowskim, właściwy organ
nadzorczy moŜe zostać zaproszony do
udziału we wspólnych operacjach.
Właściwy organ nadzorczy moŜe zaprosić
organ nadzorczy kaŜdego z tych państw
członkowskich do uczestnictwa w
odnośnej operacji i w przypadku
wystosowania takiego zaproszenia
odpowiada bezzwłocznie na wniosek
organu nadzorczego zawierający prośbę o
uczestnictwo w operacjach.
3. Państwa członkowskie określają
praktyczne elementy konkretnych działań
w ramach współpracy.
Or. en

Poprawka 150
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) doradzanie Komisji we wszelkich
sprawach związanych z ochroną danych
osobowych w Unii, w tym na temat
wszelkich proponowanych zmian w
niniejszej dyrektywie;

a) doradzanie instytucjom unijnym we
wszelkich sprawach związanych z ochroną
danych osobowych w Unii, w tym na temat
wszelkich proponowanych zmian w
niniejszej dyrektywie;
Or. en
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Uzasadnienie
Europejska Rada Ochrony Danych powinna mieć równieŜ moŜliwość doradzania innym
instytucjom unijnym. Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanym
rozporządzeniem.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) badanie, na wniosek Komisji, albo z
inicjatywy własnej lub jednego ze swych
członków, wszelkich kwestii dotyczących
stosowania przepisów przyjętych na mocy
niniejszej dyrektywy oraz wydawanie
wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk
skierowanych do organów nadzorczych w
celu zachęcenia do spójnego stosowania
tych przepisów;

b) badanie, na wniosek Komisji,
Parlamentu Europejskiego lub Rady, albo
z inicjatywy własnej lub jednego ze swych
członków, wszelkich kwestii dotyczących
stosowania przepisów przyjętych na mocy
niniejszej dyrektywy oraz wydawanie
wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk
skierowanych do organów nadzorczych w
celu zachęcenia do spójnego stosowania
tych przepisów, w tym tych dotyczących
wykorzystywania uprawnień
egzekucyjnych;
Or. en

Poprawka 152
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję
e) wspieranie współpracy i skutecznej
dwustronnej i wielostronnej wymiany
informacji i praktyk między organami
nadzorczymi;

Poprawka
e) wspieranie współpracy i skutecznej
dwustronnej i wielostronnej wymiany
informacji i praktyk między organami
nadzorczymi, w tym koordynacja
wspólnych operacji i innych wspólnych
działań, jeŜeli podejmie taką decyzję na
wniosek co najmniej jednego organu
nadzorczego;
Or. en
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Poprawka 153
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ga) wydawanie opinii dla Komisji w
ramach opracowywania aktów
delegowanych i wykonawczych na mocy
niniejszej dyrektywy.
Or. en

Poprawka 154
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. JeŜeli Komisja zwraca się o opinię
doradczą do Europejskiej Rady Ochrony
Danych, moŜe wyznaczyć limit, w którym
Europejska Rada Ochrony Danych wydaje
taką opinię, przy uwzględnieniu stopnia
pilności danej sprawy.

2. JeŜeli Parlament Europejski, Rada lub
Komisja zwracają się o opinię doradczą do
Europejskiej Rady Ochrony Danych, mogą
wyznaczyć termin, w którym Europejska
Rada Ochrony Danych wydaje taką opinię,
przy uwzględnieniu stopnia pilności danej
sprawy.
Or. en

Uzasadnienie
Europejska Rada Ochrony Danych powinna mieć moŜliwość doradzania innym instytucjom
unijnym. NaleŜy ponadto wzmocnić rolę Europejskiej Rady Ochrony Danych w zakresie
koordynowania wspólnych operacji i innych wspólnych działań. NaleŜy takŜe przeprowadzać
konsultacje z radą w ramach opracowywania aktów wykonawczych i delegowanych
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.
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Poprawka 155
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące dla kaŜdego organu,
organizacji lub zrzeszenia, których celem
jest ochrona praw i interesów podmiotów
danych w zakresie ochrony ich danych
osobowych, i które zostały odpowiednio
ustanowione zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, prawo do złoŜenia skargi
do organu nadzorczego w dowolnym
państwie członkowskim w imieniu jednego
podmiotu danych lub większej liczby tych
podmiotów, jeŜeli uznają one, Ŝe doszło do
naruszenia praw podmiotów danych
wynikających z niniejszej dyrektywy w
rezultacie przetwarzania danych
osobowych. Organizacja lub zrzeszenie
muszą być naleŜycie upowaŜnione przez
podmiot lub podmioty danych.

2. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące dla kaŜdego organu,
organizacji lub zrzeszenia działających w
interesie publicznym, i które zostały
odpowiednio ustanowione zgodnie z
prawem państwa członkowskiego, prawo
do złoŜenia skargi do organu nadzorczego
w dowolnym państwie członkowskim w
imieniu jednego podmiotu danych lub
większej liczby tych podmiotów, jeŜeli
uznają one, Ŝe doszło do naruszenia praw
podmiotów danych wynikających z
niniejszej dyrektywy w rezultacie
przetwarzania danych osobowych.

Or. en
Uzasadnienie
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne podmioty, nie tylko te działające w obszarze
ochrony danych, powinny mieć moŜliwość odgrywania bardziej bezpośredniej roli w sporach,
zapewniając lepsze wdroŜenie prawa w dziedzinie ochrony danych.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące prawo od sądowego
środka ochrony prawnej od decyzji organu
nadzorczego.

1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące dla kaŜdej osoby
fizycznej lub prawnej prawo do sądowego
środka ochrony prawnej od dotyczących tej
osoby decyzji organu nadzorczego.
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Or. en

Poprawka 157
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. KaŜdy podmiot danych ma prawo do
sądowego środka ochrony prawnej w celu
zobowiązania organu nadzorczego do
działania na podstawie skargi, w
przypadku braku decyzji niezbędnej do
ochrony jego praw lub gdy organ
nadzorczy nie poinformuje podmiotu
danych w ciągu trzech miesięcy o
postępach w rozpatrywania skargi lub
rezultatach jej rozpatrzenia zgodnie z
art. 45 ust. 1 lit. b).

2. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe
kaŜdy podmiot danych ma prawo do
sądowego środka ochrony prawnej w celu
zobowiązania organu nadzorczego do
działania na podstawie skargi, w
przypadku braku decyzji niezbędnej do
ochrony jego praw lub gdy organ
nadzorczy nie poinformuje podmiotu
danych w ciągu trzech miesięcy o
postępach w rozpatrywaniu skargi lub
rezultatach jej rozpatrzenia zgodnie z
art. 45 ust. 1 lit. b).
Or. en

Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Państwa członkowskie zobowiązują się
wzajemnie do wykonywania
prawomocnych orzeczeń sądów, o których
mowa w niniejszym artykule.
Or. en
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Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Państwa członkowskie zobowiązują się
wzajemnie do wykonywania
prawomocnych orzeczeń sądów, o których
mowa w niniejszym artykule.
Or. en

Poprawka 160
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. KaŜdy organ nadzorczy ma prawo do
wszczęcia postępowania prawnego i
wszczęcia postępowania przed sądem w
celu egzekwowania przepisów przyjętych
na mocy niniejszej dyrektywy oraz
zagwarantowania spójnej ochrony danych
osobowych na terytorium Unii.

2. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe
kaŜdy organ nadzorczy ma prawo do
wszczęcia postępowania prawnego i
wszczęcia postępowania przed sądem w
celu egzekwowania przepisów przyjętych
na mocy niniejszej dyrektywy oraz
zagwarantowania spójnej ochrony danych
osobowych na terytorium Unii.
Or. en

Poprawka 161
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1. Państwa członkowskie zapewniają, by
kaŜdej osobie, która poniosła szkodę
wskutek niezgodnej z prawem operacji
przetwarzania danych lub innej czynności
niezgodnej z przepisami krajowymi
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy,
PE501.928v02-00
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Poprawka
1. Państwa członkowskie zapewniają, by
kaŜdej osobie, która poniosła szkodę, w
tym szkodę niemajątkową, wskutek
niezgodnej z prawem operacji
przetwarzania danych lub innej czynności
niezgodnej z przepisami krajowymi
104/114
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przysługiwało prawo do uzyskania
odszkodowania od administratora lub
podmiotu przetwarzającego za poniesioną
szkodę.

przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy,
przysługiwało prawo do uzyskania
odszkodowania od administratora lub
podmiotu przetwarzającego za poniesioną
szkodę.
Or. en

Poprawka 162
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Rozdział VIIIa
Przekazywanie danych osobowych innym
podmiotom
Artykuł 55a
Przekazywanie danych osobowych innym
organom lub stronom prywatnym w Unii
1. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby administrator nie przekazywał danych
osobowych osobie fizycznej lub prawnej
niepodlegającej przepisom przyjętym na
mocy niniejszej dyrektywy, chyba Ŝe:
a) przekazanie to jest zgodne z prawem
unijnym lub krajowym; oraz
b) odbiorca ma siedzibę w państwie
członkowskim Unii Europejskiej; oraz
c) nie istnieje Ŝaden szczególny
uzasadniony interes podmiotu danych
zapobiegający przekazaniu; oraz
d) przekazanie jest niezbędne w
konkretnym przypadku przekazywania
przez administratora danych osobowych
do celów:
i) wykonania zadania przyznanego mu
zgodnie z prawem; lub
ii) zaŜegnania bezpośredniego i
powaŜnego zagroŜenia dla bezpieczeństwa
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publicznego; lub
iii) zapobieŜenia powaŜnemu naruszeniu
praw osób fizycznych.
2. Administrator informuje odbiorcę o
celu, wyłącznie dla którego dane osobowe
mogą być przetwarzane.
3. Administrator informuje organ
nadzorczy o takich przekazaniach.
4. Administrator informuje odbiorcę o
ograniczeniach przetwarzania oraz
dopilnowuje, aby ograniczenia te były
przestrzegane.
Or. en
Uzasadnienie
NaleŜy koniecznie ustanowić zasady i warunki, które będą regulować operacje przekazywania
innym organom lub podmiotom prywatnym danych osobowych przetwarzanych do celów
związanych z egzekwowaniem prawa. Niniejszy artykuł został sformułowany z
poszanowaniem zasady 5 zawartej w zaleceniu Rady Europy nr R (87) 15.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 28
ust. 5, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia wejścia w Ŝycie
niniejszej dyrektywy.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 25a
ust. 6, art. 28 ust. 5 i art. 34 ust. 3 i 5,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej
dyrektywy.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności instrumentu prawnego. Art. 34 ust. 3 i 5 będą
stanowić, Ŝe decyzje dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony przyjmowane są w drodze
aktów delegowanych.
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Poprawka 164
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 28 ust. 5, moŜe zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie Nie wpływa ona na
waŜność jakichkolwiek juŜ
obowiązujących aktów delegowanych.

3.Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 25a ust. 6, art. 28 ust. 5, art. 34
ust. 3 i 5, moŜe zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
waŜność jakichkolwiek juŜ
obowiązujących aktów delegowanych.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności instrumentu prawnego. Art. 34 ust. 3 i 5 będą
stanowić, Ŝe decyzje dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony przyjmowane są w drodze
aktów delegowanych.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 28 ust. 5 wchodzi w Ŝycie tylko jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
jeśli, przed upływem tego terminu,
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, Ŝe nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa się o 2

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 25a ust. 6, art. 28 ust. 5 oraz art. 34
ust. 3 i 5 wchodzi w Ŝycie tylko jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
jeśli przed upływem tego terminu zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, Ŝe nie wniosą
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miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa się o 2
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
Or. en

Poprawka 166
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 56a
Termin przyjęcia aktów delegowanych
1. Komisja przyjmuje akty delegowane na
mocy art. 25a ust. 6 i art. 28 ust. 5 do
[sześć miesięcy przed datą, o której mowa
w art. 62 ust. 1]. Komisja moŜe przedłuŜyć
o sześć miesięcy termin, o którym mowa w
niniejszym akapicie.
Or. en
Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego wdroŜenia dyrektywy i pewności prawa konieczne jest, aby
akt delegowany dotyczący powiadamiania o naruszeniach ochrony danych został przyjęty
przed datą wejścia w Ŝycie dyrektywy.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. W przypadku odesłania do niniejszego
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

Poprawka
skreślony

Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie spójności instrumentu prawnego.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W ciągu trzech lat po wejściu w Ŝycie
niniejszej dyrektywy Komisja dokonuje
przeglądu innych aktów przyjętych przez
Unię Europejską, które regulują
przetwarzanie danych osobowych przez
właściwe organy, do celów zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania
albo wykonywania kar kryminalnych, w
szczególności aktów przyjętych przez
Unię, o których mowa w art. 59, w celu
oceny potrzeby uzgodnienia ich z niniejszą
dyrektywą oraz przedstawienia, w razie
potrzeby, niezbędnych propozycji
dotyczących zmiany tych aktów celem
zapewnienia spójnego podejścia do
ochrony danych osobowych w zakresie
zastosowania niniejszej dyrektywy.

2. W ciągu dwóch lat po wejściu w Ŝycie
niniejszej dyrektywy Komisja dokonuje
przeglądu innych aktów przyjętych przez
Unię Europejską, które regulują
przetwarzanie danych osobowych przez
właściwe organy, do celów zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania
albo wykonywania kar kryminalnych, w
szczególności aktów przyjętych przez
Unię, o których mowa w art. 59, oraz
występuje z odpowiednimi wnioskami
mającymi na celu zapewnienie spójnych i
jednolitych przepisów prawnych
dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez właściwe organy do
celów zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich lub ścigania albo
wykonywania kar kryminalnych w
zakresie zastosowania niniejszej
dyrektywy.
Or. en

Poprawka 169
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Komisja w ciągu dwóch lat od daty
wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy
przedstawia odpowiedni wniosek
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dotyczący przeglądu ram prawnych
mających zastosowanie do przetwarzania
danych osobowych przez instytucje,
organy i jednostki organizacyjne Unii do
celów zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich lub ścigania albo
wykonywania kar kryminalnych, aby
zapewnić spójne i jednolite przepisy
prawne dotyczące podstawowego prawa
do ochrony danych osobowych w Unii.
Or. en
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UZASADNIENIE
Kontekst wniosku
Sprawozdawca jest zdania, Ŝe skuteczne ramy ochrony danych w Europie mogą w znaczącym
stopniu przyczynić się do osiągnięcia właściwego poziomu ochrony danych w przypadku
kaŜdego pojedynczego obywatela Europy. Do wniosku Komisji 2012/0010 (COD)
sprawozdawca wprowadził poprawki w celu podniesienia standardów ochrony do poziomu
podobnego, jak w przypadku proponowanego rozporządzenia, i jednocześnie proponowane
rozwiązania opatrzył jasnymi uzasadnieniami.
Obowiązująca decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w
sprawach karnych nie zapewnia całościowych ram dla ochrony danych przez organy ścigania
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, poniewaŜ dotyczy jedynie przypadków
transgranicznych, a nie reguluje kwestii przepisów prawnych w zakresie ochrony danych
istniejących równolegle w innych instrumentach unijnych dotyczących egzekwowania prawa i
prawa karnego.
Sprawozdawca wyraŜa przekonanie, Ŝe szybki rozwój technologiczny przyniósł nowe
wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych. Niezwykle wzrosła skala wymiany i
zbierania danych. Technologia umoŜliwia zarówno organom publicznym, w tym organom
ścigania, jak i podmiotom prywatnym wykorzystywanie danych osobowych na niespotykaną
dotąd skalę. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i
globalnie. Technologia całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę, jak i Ŝycie społeczne.
W zglobalizowanym i pełnym wzajemnych połączeń świecie stworzonym wokół
internetowych metod komunikacji dane osobowe są dostępne, przechowywane,
wykorzystywane i oceniane codziennie na niespotykaną wcześniej skalę. W ciągu kilku
następnych lat, następnych dziesięcioleci, Europa musi zdecydować, w jaki sposób
wykorzystywać wszystkie te informacje, zwłaszcza w odniesieniu do sektora związanego z
egzekwowaniem prawa oraz do zapobiegania przestępstwom i ich zwalczania bez naruszania
podstawowych praw i norm, w których opracowanie włoŜyliśmy tak wiele trudu. Jest to
wyjątkowa szansa na opracowanie dwóch instrumentów prawnych charakteryzujących się
wysokim poziomem i naleŜytą równowagą.
Sprawozdawca z ogromnym zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez Komisję na rzecz
stworzenia ujednoliconych ram ochrony danych i zharmonizowania róŜnych systemów w
poszczególnych państwach członkowskich UE oraz wyraŜa nadzieję, Ŝe Rada takŜe w pełni
wywiąŜe się ze swoich obowiązków.
Zmiany zaproponowane przez sprawozdawcę
Sprawozdawca jest zdania, Ŝe kilka szczegółowych kwestii w proponowanej dyrektywie
wymagało dalszego wyjaśnienia. Były to między innymi następujące kwestie:
– KaŜdy wyjątek od zasady naleŜało odpowiednio uzasadnić, gdyŜ ochrona danych stanowi
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prawo podstawowe. Prawo to musi podlegać ochronie we wszystkich okolicznościach i
postanowienia art. 52 karty praw podstawowych dopuszczającego ograniczenia mają w pełni
zastosowanie. Ograniczenia takie powinny stanowić wyjątek od zasady ogólnej i nie mogą
stać się zasadą same w sobie. W związku z tym ogólne i obszerne wyjątki nie są moŜliwe do
przyjęcia;
– Jasna definicja zasad ochrony danych, takich jak elementy dotyczące przechowywania
danych, przejrzystości, aktualizacji, zapewnienia danych prawidłowych, właściwych i
niewykraczających poza ściśle określony zakres. Ponadto brakowało równieŜ przepisów
stanowiących o obowiązku wykazania zgodności przez administratorów danych;
– Operacje przetwarzania danych osobowych muszą być zgodne z prawem, prowadzone
rzetelnie i uczciwie wobec zainteresowanych osób. Konkretne cele przetwarzania danych
powinny być jednoznaczne, zgodne z prawem i określone w momencie zbierania danych
osobowych. Ponadto dane osobowe powinny być prawidłowe, właściwe i ograniczone do
niezbędnego minimum odpowiadającego celom, do których są przetwarzane. Dane osobowe
powinny być przetwarzane tylko wówczas, gdy celu przetwarzania nie moŜna osiągnąć
innymi środkami. Ponadto aby w ramach proponowanego systemu uniknąć przechowywania
danych przez czas dłuŜszy, niŜ jest to konieczne, administrator powinien ustalić terminy
usuwania danych lub okresowego przeglądu.
– Dane osobowe nie powinny być przetwarzane do celów niezgodnych z celem, w jakim
zostały zebrane. To, Ŝe dane przetwarzane są dla potrzeb związanych z egzekwowaniem
prawa, nie oznacza koniecznie, Ŝe cel ten jest zgodny z celem początkowym. Pojęcie
przetwarzania danych zgodnie z celem musi być interpretowane w sposób rygorystyczny.
– Zasadnicze znaczenie ma, aby przekazywanie danych osobowych innym organom lub
stronom prywatnym w Unii było zakazane, chyba Ŝe przekazanie jest zgodne z prawem, a
odbiorca danych ma siedzibę w państwie członkowskim. Nie istnieje ponadto Ŝaden
szczególny słuszny interes podmiotu danych zapobiegający przekazaniu, a przekazanie jest
niezbędne w konkretnym przypadku, gdy administrator przekazuje dane w celu wykonania
zadania przyznanego mu zgodnie z prawem lub w celu zaŜegnania bezpośredniego i
powaŜnego zagroŜenia dla bezpieczeństwa publicznego, lub w celu zapobieŜenia powaŜnemu
naruszeniu praw osób fizycznych. Administrator powinien poinformować odbiorcę danych o
celu przetwarzania i zawiadomić organ nadzorczy o przekazaniu, a odbiorca danych powinien
zostać równieŜ poinformowany o ograniczeniach przetwarzania i powinien dopilnować, aby
były one przestrzegane.
– Brakowało mechanizmu oceny w odniesieniu do właściwej oceny konieczności i
proporcjonalności. Pytanie to jest niezbędne do oceny, czy przetwarzanie określonych danych
jest w ogóle konieczne i osiąga swój cel. Ocena taka zapobiegłaby ponadto stworzeniu
swoistego społeczeństwa „orwellowskiego”, gdzie ostatecznie wszystkie dane będą
przetwarzane i analizowane. Zbieranie danych musi być niezbędne, aby uzasadnić dany cel
przy uwzględnieniu, Ŝe cel ten nie moŜe zostać osiągnięty innymi środkami, a istota sfery
prywatnej osoby fizycznej jest zachowana. Proporcjonalność związana jest równieŜ z kwestią
ponownego wykorzystania danych do celów innych niŜ te, dla których pierwotnie były one
zgodnie z prawem przetwarzane w celu zapobiegania ogólnemu tworzeniu profili populacji;

PE501.928v02-00

PL

112/114

PR\923072PL.doc

– Rozwiązaniem poŜądanym jest ustanowienie oceny skutków w zakresie ochrony danych,
która powinna zostać przeprowadzona przez administratora lub podmioty przetwarzające i
która powinna obejmować w szczególności przewidywane środki, gwarancje i mechanizmy
mające zapewnić ochronę danych osobowych oraz umoŜliwiające wykazanie zgodności z
niniejszą dyrektywą. Oceny skutków powinny dotyczyć właściwych systemów i procesów
związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych, a nie indywidualnych
przypadków. Ponadto jeśli ocena skutków w zakresie ochrony danych wykaŜe, Ŝe operacje
przetwarzania mogą się wiązać z wysokim poziomem konkretnych ryzyk dla praw i wolności
podmiotów danych, organ nadzorczy powinien być w stanie zapobiec, przed rozpoczęciem
operacji, ryzykownemu przetwarzaniu, które jest niezgodne z niniejszą dyrektywą, oraz
przedstawić propozycje naprawienia tej sytuacji. Taka konsultacja moŜe równieŜ zostać
przeprowadzona w trakcie przygotowywania środka ustawodawczego przez parlament
narodowy lub środka opartego na takim środku prawnym, który określa charakter
przetwarzania danych oraz daje odpowiednie gwarancje.
– Brakowało jasnej definicji profilowania. Ewentualna taka definicja powinna odpowiadać
zaleceniu Rady Europy CM/Rec(2010)13. Profilowanie w egzekwowaniu prawa musi być
regulowane prawem, które ustanawia środki zabezpieczenia słusznego interesu podmiotów
danych, w szczególności poprzez umoŜliwienie im przedstawienia ich punktu widzenia.
Wszelkie negatywne konsekwencje muszą być oceniane poprzez działania prowadzone przez
człowieka. Jednocześnie profilowanie nie powinno stać się areną walki całkowicie
niewinnych ludzi bez uzasadnionego powodu osobistego – nie powinno prowadzić do tak
zwanego powszechnego Rasterfahndung.
– Proponowany system przekazywania danych osobowych do państw trzecich był słaby i nie
miał wszystkich niezbędnych zabezpieczeń zapewniających ochronę praw osób, których dane
będą przekazywane. System ten zapewniał ochronę na poziomie niŜszym niŜ proponowane
rozporządzenie. Przykładowo wniosek Komisji pozwalałby na przekazanie danych organowi
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które nie są właściwe w zakresie
egzekwowania prawa. Ponadto jeśli przekazanie takie oparte było na ocenie dokonywanej
przez administratora danych (art. 35 ust. 1 lit. b), dyrektywa dopuszczała ewentualne
przekazanie danych osobowych o charakterze masowym i hurtowym;
– Kwestią o nadrzędnym znaczeniu jest to, aby w przypadkach, w których brakuje podstawy
do dokonywania przekazania, umoŜliwić zastosowanie odstępstwa w celu ochrony Ŝywotnych
interesów podmiotu danych lub innej osoby lub ochrony słusznych interesów podmiotu
danych. Odstępstwa, takie jak bezpieczeństwo publiczne państwa członkowskiego lub
państwa trzeciego, naleŜy interpretować w sposób rygorystyczny i nie powinny one
umoŜliwiać częstego, masowego i zorganizowanego przekazywania danych osobowych ani
hurtowego przekazywania danych, które powinno być ograniczone do ściśle niezbędnych
danych. Ponadto decyzja o przekazaniu powinna być podejmowana przez naleŜycie
uprawnioną osobę, operacja przekazania musi być udokumentowana, a dokumentacja ta musi
być udostępniana na Ŝądanie organowi nadzorczemu w celu kontroli legalności przekazania.
– Umocowanie organów ds. ochrony danych w zakresie monitorowania i zapewniania
zgodności z zasadami ochrony danych nie było naleŜycie określone. W porównaniu z
proponowanym rozporządzeniem kompetencje organów ds. ochrony danych nie były
wyraźnie sformułowane. Nie było jasne, czy organy ds. ochrony danych mogłyby mieć dostęp
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do pomieszczeń administratora danych, jak zapisano w rozporządzeniu. Ponadto sankcje i
środki egzekwowania zdawały się mniej szczegółowe.
– Wprowadzony został nowy artykuł dotyczący danych genetycznych. Przetwarzanie danych
genetycznych powinno być dozwolone jedynie wówczas, gdy istnieje powiązanie dotyczące
cech genetycznych, które pojawiło się w toku śledztwa lub postępowania sądowego. Dane
genetyczne powinny być przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to bezwzględnie
konieczne do celów takich śledztw i postępowań, przy czym państwa członkowskie mogą
podjąć decyzję o dłuŜszym przechowywaniu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
dyrektywie.
– Sprawozdawca uwaŜa, Ŝe proponowana dyrektywa w wielu aspektach nie spełniała
wymogów dotyczących wysokiego poziomu ochrony danych, opisanego przez Komisję jako
„mającego zasadnicze znaczenie” (zob. punkt 7 preambuły), i nie była z prawnego punktu
widzenia dostosowana do przepisów proponowanego rozporządzenia. Sprawozdawca jest
ponadto zdania, Ŝe kwestią najistotniejszą jest uznanie obu instrumentów prawnych
(rozporządzenia w sprawie ochrony danych i przedmiotowej dyrektywy) za pakiet pod
względem harmonogramu i końcowego przyjęcia.
Po okresie, w którym krajowe organy ścigania musiały dostosowywać poziom ochrony
danych w zaleŜności od sytuacji, z którą miały do czynienia (sytuacja wewnętrzna lub o
charakterze transgranicznym, konwencja z Prüm, Europol, Eurojust), nareszcie trwały i
spójny instrument moŜe zapewnić pewność prawa, a jednocześnie moŜe być konkurencyjny
na arenie międzynarodowej oraz stanowić model ochrony danych w XXI wieku.
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PR_COD_1amCom

Objaśnienie uŜywanych znaków
*
***
***I
***II
***III

Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu
W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest
wskazówką dla słuŜb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych słuŜb technicznych.
W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2012)0011),
– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 16 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję
(C7-0025/2012),
– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1 oraz Komitetu
Regionów2,
– uwzględniając art. 55 Regulaminu,
– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, belgijską
Izbę Reprezentantów, szwedzki Riksdag, włoską Izbę Deputowanych i niemiecki
Bundesrat, w których stwierdzono, Ŝe projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z
zasadą pomocniczości,
– uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 7 marca 2012 r.,
– uwzględniając opinię Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 1
października 2012 r.,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Prawnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2012),
1. zatwierdza poniŜsze stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne

1
2

Dz.U. C 329 z 31.7.2012, s. 90.
XXXX
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wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i
Komisji, a takŜe parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Integracja gospodarcza i społeczna
będąca wynikiem funkcjonowania rynku
wewnętrznego doprowadziła do znacznego
zwiększenia transgranicznego przepływu
danych osobowych. Zwiększyła się takŜe
wymiana danych między podmiotami
gospodarczymi i społecznymi oraz
publicznymi i prywatnymi w całej Unii.
Prawo Unii wymaga, by organy krajowe
poszczególnych państw członkowskich
współpracowały ze sobą i prowadziły
wymianę danych osobowych w celu
wykonywania swoich obowiązków lub
realizacji zadań w imieniu organów innych
państw członkowskich.

(4) Integracja gospodarcza i społeczna
będąca wynikiem funkcjonowania rynku
wewnętrznego doprowadziła do znacznego
zwiększenia transgranicznego przepływu
danych osobowych. Zwiększyła się takŜe
wymiana danych między podmiotami
gospodarczymi i społecznymi oraz
publicznymi i prywatnymi w całej Unii.
Prawo Unii wymaga, by organy krajowe
poszczególnych państw członkowskich
współpracowały ze sobą i prowadziły
wymianę danych osobowych w celu
wykonywania swoich obowiązków lub
realizacji zadań w imieniu organów innych
państw członkowskich. Zgodnie z
Konwencją o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności (EKPC) państwa
członkowskie mają pozytywny obowiązek
zapewnienia prawidłowej regulacji tego
rodzaju przepływów danych.
Or. en

Uzasadnienie
Klauzula ochronna dotycząca praw podstawowych zapewnia, Ŝe stosowanie przedmiotowego
rozporządzenia nie osłabia ochrony danych ani innych praw podstawowych na szczeblu
krajowym. Zob. powiązany art. 85a.
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Szybki rozwój technologiczny i
globalizacja przyniosły nowe wyzwania w
zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwykle wzrosła skala wymiany i
zbierania danych. Technologia umoŜliwia
zarówno przedsiębiorcom prywatnym, jak i
organom publicznym wykorzystywanie
danych osobowych do wykonywania
powierzonych im zadań na niespotykaną
dotąd skalę. Osoby fizyczne coraz częściej
udostępniają informacje osobowe
publicznie i globalnie. Technologia
całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę,
jak i Ŝycie społeczne, i wymaga dalszego
ułatwienia swobodnego przepływu danych
w Unii oraz przekazywania ich do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych,
przy równoczesnym zagwarantowaniu
wysokiego poziomu ochrony danych
osobowych.

(5) Szybki rozwój technologiczny i
globalizacja przyniosły nowe wyzwania w
zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwykle wzrosła skala wymiany i
zbierania danych. Technologia umoŜliwia
zarówno przedsiębiorcom prywatnym, jak i
organom publicznym wykorzystywanie
danych osobowych do wykonywania
powierzonych im zadań na niespotykaną
dotąd skalę. Osoby fizyczne coraz częściej
udostępniają informacje osobowe
publicznie i globalnie. Technologia
całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę,
jak i Ŝycie społeczne, i wymaga poprawy
zabezpieczeń prawnych w celu dalszego
ułatwienia swobodnego przepływu danych
w Unii oraz przekazywania ich do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych,
przy równoczesnym zagwarantowaniu
wysokiego poziomu ochrony danych
osobowych.
Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przemiany te wymagają stworzenia
stabilnych i bardziej spójnych ram ochrony
danych w Unii, popartych zdecydowanym
egzekwowaniem, uwzględniając wagę
zbudowania zaufania, które umoŜliwi
rozwój gospodarki cyfrowej na rynku
wewnętrznym. Osoby fizyczne powinny
mieć kontrolę nad własnymi danymi
PR\924343PL.doc
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osobowymi. NaleŜy ponadto wzmocnić
poczucie pewności prawa i jego
praktycznego stosowania u osób
fizycznych, podmiotów gospodarczych i
organów publicznych.
Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Cele i zasady dyrektywy 45/96/WE nie
zmieniły się, co jednak nie zapobiegło
rozdrobnieniu wdraŜania przepisów
dotyczących ochrony danych w Unii,
ugruntowaniu niepewności prawnej oraz
upowszechnieniu istniejącego w
społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym
z ochroną osób fizycznych wiąŜą się
istotne zagroŜenia, dotyczące w
szczególności działalności w internecie.
RóŜnice w zakresie poziomu ochrony praw
i wolności osób fizycznych, w
szczególności prawa do ochrony danych
osobowych, w zakresie przetwarzania
danych osobowych, udzielanej w
państwach członkowskich mogą
uniemoŜliwić swobodny przepływ danych
osobowych w całej Unii. RóŜnice te mogą
zatem stanowić przeszkodę w prowadzeniu
działalności gospodarczej na szczeblu Unii,
zakłócać konkurencję i utrudniać organom
wykonywanie ich obowiązków
wynikających z przepisów prawa unijnego.
Ta róŜnica w poziomie ochrony wynika z
istnienia róŜnic we wdraŜaniu i stosowaniu
dyrektywy 95/46/WE.

(7) Cele i zasady dyrektywy 45/96/WE nie
zmieniły się, co jednak nie zapobiegło
rozdrobnieniu wdraŜania przepisów
dotyczących ochrony danych w Unii,
ugruntowaniu niepewności prawnej oraz
upowszechnieniu istniejącego w
społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym
z ochroną osób fizycznych wiąŜą się
istotne zagroŜenia, dotyczące w
szczególności działalności w internecie.
RóŜnice w zakresie poziomu ochrony praw
i wolności osób fizycznych, w
szczególności prawa do ochrony danych
osobowych, w zakresie przetwarzania
danych osobowych, udzielanej w
państwach członkowskich mogą
uniemoŜliwić swobodny przepływ danych
osobowych w całej Unii i nieuchronnie
prowadzą do naruszania praw
podstawowych do prywatności i ochrony
danych. RóŜnice te mogą zatem stanowić
przeszkodę w prowadzeniu działalności
gospodarczej na szczeblu Unii, zakłócać
konkurencję i utrudniać organom
wykonywanie ich obowiązków
wynikających z przepisów prawa unijnego.
Ta róŜnica w poziomie ochrony wynika z
istnienia róŜnic we wdraŜaniu i stosowaniu
dyrektywy 95/46/WE.
Or. en

PE501.927v04-00

PL

8/230

PR\924343PL.doc

Uzasadnienie
Niespójne stosowanie przepisów o ochronie danych nieuchronnie prowadzi do ograniczania
praw podstawowych obywateli.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Skuteczna ochrona danych osobowych
w całej Unii wymaga wzmocnienia i
doprecyzowania praw podmiotów danych
oraz obowiązków podmiotów, które
przetwarzają dane osobowe i kierują tym
procesem, lecz takŜe równorzędnych
uprawnień w zakresie monitorowania i
zapewnienia zgodności z przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych oraz
równorzędnych sankcji wobec osób
naruszających te przepisy w państwach
członkowskich.

(9) Skuteczna ochrona danych osobowych
w całej Unii wymaga wzmocnienia i
doprecyzowania praw podmiotów danych
oraz obowiązków podmiotów, które
przetwarzają dane osobowe i kierują tym
procesem, lecz takŜe równorzędnych
uprawnień oraz zdolności technicznych i
operacyjnych w zakresie monitorowania i
zapewnienia zgodności z przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych oraz
równorzędnych sankcji wobec osób
naruszających te przepisy w państwach
członkowskich.
Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu zapewnienia spójnego
poziomu ochrony osób fizycznych w całej
Unii oraz zapobiegania róŜnicom, które
hamowałyby swobodny przepływ danych
w ramach rynku wewnętrznego, naleŜy
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje
przedsiębiorcom, w tym
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i
średnim przedsiębiorcom pewność prawną
i przejrzystość i które zapewni ten sam
poziom prawnie egzekwowalnych

(11) W celu zapewnienia spójnego
poziomu ochrony osób fizycznych w całej
Unii oraz zapobiegania róŜnicom, które
hamowałyby swobodny przepływ danych
w ramach rynku wewnętrznego, naleŜy
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje
przedsiębiorcom, w tym
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i
średnim przedsiębiorcom pewność prawa i
przejrzystość i które zapewni ten sam
poziom prawnie egzekwowalnych
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uprawnień i obowiązków administratorów i
podmiotów przetwarzających osobom
fizycznym we wszystkich państwach
członkowskich, umoŜliwi spójne
monitorowanie przetwarzania danych
osobowych, stosowanie równowaŜnych
sankcji we wszystkich państwach
członkowskich oraz skuteczną współpracę
organów nadzorczych róŜnych państw
członkowskich. W związku ze szczególną
sytuacją mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców
niniejsze rozporządzenia przewiduje szereg
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i
organy Unii, państwa członkowskie i ich
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców,
jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego
rozporządzenia. Pojęcie
mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców powinno
opierać się na zaleceniu Komisji
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącym przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich.

uprawnień i obowiązków administratorów i
podmiotów przetwarzających osobom
fizycznym we wszystkich państwach
członkowskich, umoŜliwi spójne
monitorowanie przetwarzania danych
osobowych, stosowanie równowaŜnych
sankcji we wszystkich państwach
członkowskich oraz skuteczną współpracę
organów nadzorczych róŜnych państw
członkowskich. Gdy jest to wyraźnie
konieczne i nie osłabia ani ochrony
danych osobowych, ani reguł jednolitego
rynku, w związku ze szczególną sytuacją
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców niniejsze
rozporządzenie przewiduje szereg
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i
organy Unii, państwa członkowskie i ich
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców,
jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego
rozporządzenia. Pojęcie
mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców powinno
opierać się na zaleceniu Komisji
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącym przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich.
Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do
kwestii ochrony podstawowych praw i
wolności lub swobodnego przepływu
danych dotyczących działalności, która nie
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani teŜ
nie obejmuje przetwarzania danych
osobowych przez instytucje, organy i

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do
kwestii ochrony podstawowych praw i
wolności lub swobodnego przepływu
danych dotyczących działalności, która nie
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani teŜ
nie obejmuje przetwarzania danych
osobowych przez instytucje, organy i

PE501.927v04-00

PL

10/230

PR\924343PL.doc

jednostki administracyjne Unii, które
podlegają przepisom rozporządzenia (WE)
nr 45/2001 lub przetwarzania danych
osobowych przez państwa członkowskie
podczas prowadzenia działalności
związanej ze wspólną polityką zagraniczną
i bezpieczeństwa Unii.

jednostki administracyjne Unii, które
podlegają przepisom rozporządzenia (WE)
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.
o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje i organy wspólnotowe i
o swobodnym przepływie takich danych,
lub przetwarzania danych osobowych
przez państwa członkowskie podczas
prowadzenia działalności związanej ze
wspólną polityką zagraniczną i
bezpieczeństwa Unii. Aby zapewnić spójne
ramy ochrony danych, rozporządzenie
(WE) nr 45/2001 naleŜy dostosować do
niniejszego rozporządzenia.
Or. en

Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest zapewnienie zgodności pomiędzy przedmiotowym rozporządzeniem i
przepisami regulującymi działalność instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE,
takimi jak rozporządzenie (WE) nr 45/2001, a takŜe wszystkich agencji UE, które dysponują
obecnie własnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych, co tworzy mozaikę przepisów,
przez co podmiotom danych bardzo trudno jest korzystać z ich praw. Zob. powiązane art. 2b i
89a.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie nie powinno
mieć zastosowania do przetwarzania przez
osobę fizyczną danych osobowych o
charakterze wyłącznie osobistym lub
domowym, takich jak korespondencja i
przechowywanie adresów, które są
przetwarzane w celach niezarobkowych,
zatem bez związku z działalnością
zawodową lub handlową. Wyjątek ten nie
powinien mieć takŜe zastosowania do
administratorów lub podmiotów

(15) Niniejsze rozporządzenie nie powinno
mieć zastosowania do przetwarzania przez
osobę fizyczną danych osobowych o
charakterze wyłącznie osobistym lub
domowym, takich jak korespondencja i
przechowywanie adresów lub korzystanie
z określonych usług elektronicznych na
własny uŜytek. Wyjątek ten nie powinien
mieć zastosowania do przetwarzania
danych osobowych w celach związanych z
działalnością zawodową lub handlową.
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przetwarzających, którzy zapewniają
środki na przetwarzanie danych
osobowych w celach osobistych lub
domowych.

Przy ustalaniu, czy przetwarzanie podlega
temu wyjątkowi, naleŜy wziąć pod uwagę
charakter przetwarzanych danych
osobowych oraz to, czy dostęp do nich ma
ograniczona, czy nieograniczona liczba
osób. Wyjątek ten nie powinien mieć takŜe
zastosowania do administratorów lub
podmiotów przetwarzających, którzy
zapewniają środki do przetwarzania
danych osobowych w celach osobistych
lub domowych.
Or. en
Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w celach prywatnych i domowych
moŜe mieć czasami charakter zarobkowy (np. w przypadku sprzedaŜy prywatnych rzeczy
innym osobom prywatnym), lecz nadal nie powinno być objęte zakresem przedmiotowego
rozporządzenia, dopóki nie ma Ŝadnego związku z działalnością zawodową lub handlową.
Zob. powiązany art. 2 ust. 2 lit. d).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Ochrona osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez
właściwe organy w celu zapobiegania
przestępstwom, ich ścigania, wykrywania
lub karania albo w celu wykonywania kar
kryminalnych oraz swobodnym
przepływem takich danych podlegają
szczególnemu instrumentowi prawnemu na
szczeblu Unii. Z tego względu niniejsze
rozporządzenie nie powinno mieć
zastosowania do przetwarzania do wyŜej
wspomnianych celów. Jednak dane
przetwarzane przez organy publiczne na
mocy niniejszego rozporządzenia,
wykorzystywane w celu zapobiegania
przestępstwom, ich ścigania, wykrywania
lub karania albo w celu wykonywania kar

(16) Ochrona osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez
właściwe organy publiczne w celu
zapobiegania przestępstwom, ich ścigania,
wykrywania lub karania albo w celu
wykonywania kar kryminalnych oraz
swobodnym przepływem takich danych
podlegają szczególnemu instrumentowi
prawnemu na szczeblu Unii. Z tego
względu niniejsze rozporządzenie nie
powinno mieć zastosowania do
przetwarzania do wyŜej wspomnianych
celów. Jednak dane przetwarzane przez
organy publiczne na mocy niniejszego
rozporządzenia, wykorzystywane w celu
zapobiegania przestępstwom, ich ścigania,
wykrywania lub karania albo w celu
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kryminalnych, powinny podlegać bardziej
szczegółowemu instrumentowi prawnemu
na szczeblu Unii (dyrektywa XX/YYY).

wykonywania kar kryminalnych, powinny
podlegać bardziej szczegółowemu
instrumentowi prawnemu na szczeblu Unii
(dyrektywa XX/YYY).
Or. en

Uzasadnienie
W przedmiotowym rozporządzeniu określono, Ŝe wyłączenie z zakresu rozporządzenia
obejmuje jedynie właściwe organy publiczne odpowiedzialne za egzekwowanie prawa (a nie
jednostki prywatne). Zob. powiązaną poprawkę do art. 2 ust. 2 lit. e) i art. 21.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Przepisy niniejszego rozporządzenia
pozostają bez uszczerbku dla stosowania
dyrektywy 2000/31/WE, w szczególności
zasad odpowiedzialności usługodawców
będących pośrednikami, o których mowa w
art. 12–15 tej dyrektywy.

(17) Ograniczenia odpowiedzialności
przewidziane w dyrektywie 2000/31/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku
wewnętrznego (dyrektywa o handlu
elektronicznym) mają charakter
horyzontalny i w związku z tym mają
zastosowanie do istotnej działalności
wszystkich dostawców usług
społeczeństwa informacyjnego. Niniejsze
rozporządzenie określa przepisy dotyczące
przetwarzania danych osobowych,
natomiast dyrektywa 2000/31/WE określa
warunki, na których dostawca usług
informacyjnych ponosi odpowiedzialność
za naruszanie przepisów prawa przez
osoby trzecie. Aby zapewnić pewność
prawa, naleŜy w sposób spójny
respektować jasne i odmienne role
obydwu instrumentów. Przepisy
niniejszego rozporządzenia pozostają bez
uszczerbku dla stosowania dyrektywy
2000/31/WE, w szczególności zasad
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odpowiedzialności usługodawców
będących pośrednikami, o których mowa w
art. 12–15 tej dyrektywy.
Or. en
Uzasadnienie
Celem tego uściślenia jest zapewnienie, Ŝe pośrednicy odpowiadają jedynie za działania, nad
którymi mają kontrolę.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie pozwala na
uwzględnienie zasady publicznego dostępu
do dokumentów urzędowych przy
stosowaniu przepisów tego rozporządzenia.

(18) Niniejsze rozporządzenie pozwala na
uwzględnienie zasady publicznego dostępu
do dokumentów urzędowych przy
stosowaniu przepisów tego rozporządzenia.
Dane osobowe zawarte w dokumentach
znajdujących się w posiadaniu organu
publicznego lub podmiotu publicznego
mogą zostać ujawnione przez dany organ
lub podmiot zgodnie z prawem UE lub
przepisami państw członkowskich
dotyczącymi publicznego dostępu do
dokumentów urzędowych, o ile jest to
konieczne do pogodzenia prawa do
ochrony danych z prawem publicznego
dostępu do dokumentów urzędowych oraz
stanowi właściwe wywaŜenie róŜnych
interesów.
Or. en

Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest sprecyzowanie związku pomiędzy ochroną danych a publicznym
dostępem do dokumentów urzędowych.
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) By nie dopuścić do pozbawienia osób
fizycznych ochrony, która przysługuje im
na mocy niniejszego rozporządzenia,
przetwarzanie danych osobowych
podmiotów danych, które mają miejsce
zamieszkania w Unii, przez administratora
niemającego siedziby w Unii, powinno
podlegać niniejszemu rozporządzeniu, w
przypadku gdy przetwarzanie wiąŜe się z
oferowaniem towarów lub usług
podmiotom danych lub monitorowaniem
zachowania tych osób.

(20) By nie dopuścić do pozbawienia osób
fizycznych ochrony, która przysługuje im
na mocy niniejszego rozporządzenia,
przetwarzanie danych osobowych
podmiotów danych, które mają miejsce
zamieszkania w Unii, przez administratora
niemającego siedziby w Unii, powinno
podlegać niniejszemu rozporządzeniu, w
przypadku gdy przetwarzanie wiąŜe się z
oferowaniem towarów lub usług, w tym
usług oferowanych nieodpłatnie,
podmiotom danych lub monitorowaniem
tych osób.
Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowe rozporządzenie powinno mieć równieŜ zastosowanie do administratora
niemającego siedziby w Unii, w przypadku gdy działalność polegająca na przetwarzaniu jest
ukierunkowana na oferowanie towarów lub usług podmiotom danych w Unii, niezaleŜnie od
tego, czy płatność za te towary lub usługi jest wymagana, lub na monitorowanie tych osób.
Zob. powiązaną poprawkę do art. 3 ust. 2 lit. a).
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie
moŜna uznać za „monitorowanie
zachowania” podmiotów danych, naleŜy
upewnić się, czy osoby fizyczne moŜna
wyszukać w internecie, korzystając z
technik przetwarzania danych, które
polegają na przypisaniu „profilu” danej
osobie fizycznej, w szczególności w celu
podejmowania decyzji dotyczących tej
PR\924343PL.doc

(21) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie
moŜna uznać za „monitorowanie”
podmiotów danych, naleŜy upewnić się,
czy osoby fizyczne moŜna wyszukać w
internecie lub za pośrednictwem innych
środków lub czy zbierane są inne dane na
ich temat, w tym z publicznych rejestrów i
ogłoszeń w Unii, które są dostępne poza
Unią, w tym z zamiarem wykorzystania
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osoby, analizowania jej preferencji
osobistych, zachowań i postaw lub ich
przewidywania.

lub potencjalnego późniejszego
wykorzystania technik przetwarzania
danych, które polegają na przypisaniu
„profilu”, w szczególności w celu
podejmowania decyzji dotyczących tej
osoby, analizowania jej preferencji
osobistych, zachowań i postaw lub ich
przewidywania.
Or. en
Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować nie tylko monitorowanie zachowania
rezydentów Unii przez administratorów danych poza Unią, na przykład poprzez wyszukiwanie
w internecie, lecz takŜe wszelkie działania związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych
osobowych dotyczących rezydentów Unii. Poprawka ta wyjaśnia termin „monitorowanie”.
Zob. powiązaną poprawkę do art. 3 ust. 2 lit. b).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Zasady ochrony naleŜy stosować do
wszelkich informacji dotyczących
zidentyfikowanych lub moŜliwych do
zidentyfikowania osób. Aby ustalić, czy
moŜna zidentyfikować daną osobę
fizyczną, naleŜy wziąć pod uwagę
wszystkie sposoby, jakimi mogą posłuŜyć
się administrator lub inna osoba w celu
zidentyfikowania tej osoby. Zasady
ochrony nie powinny być stosowane do
danych zanonimizowanych w taki sposób,
Ŝe podmiot danych nie moŜe być juŜ
zidentyfikowany.

(23) Zasady ochrony naleŜy stosować do
wszelkich informacji dotyczących
zidentyfikowanych lub moŜliwych do
zidentyfikowania osób. Aby ustalić, czy
moŜna zidentyfikować daną osobę
fizyczną, naleŜy wziąć pod uwagę
wszystkie sposoby, jakimi mogą posłuŜyć
się administrator lub inna osoba w celu
zidentyfikowania tej osoby. Niniejsze
rozporządzenie nie powinno mieć
zastosowania do danych anonimowych
oznaczających wszelkie dane, które nie
mogą odnosić się, bezpośrednio lub
pośrednio, samodzielnie lub w połączeniu
z towarzyszącymi im danymi, do osoby
fizycznej lub w których przypadku
ustanowienie takiego połączenia
wymagałoby niewspółmiernego nakładu
czasu, kosztów i wysiłku, z
uwzględnieniem najnowocześniejszego
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stanu techniki podczas przetwarzania oraz
moŜliwości rozwoju w okresie, dla którego
dane są przetwarzane.
Or. en
Uzasadnienie
Pojęcie danych osobowych doprecyzowują obiektywne kryteria dotyczące danych
anonimowych na podstawie zalecenia 2006(4) Rady Europy. Zob. powiązaną poprawkę do
pkt 24 preambuły i art. 4 pkt 1.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług
internetowych moŜna identyfikować na
podstawie identyfikatorów internetowych,
które znajdują się w urządzeniach,
aplikacjach, narzędziach i protokołach,
takich jak adresy IP lub identyfikatory
plików cookie. Mogą one zostawiać ślady,
które, w połączeniu z unikatowymi
identyfikatorami i innymi informacjami
uzyskanymi przez serwery, mogą być
wykorzystywane do tworzenia profili
poszczególnych osób i ich identyfikacji. W
wyniku tego numery identyfikacyjne, dane
dotyczące lokalizacji, identyfikatory
internetowe lub inne szczególne czynniki
jako takie niekonieczne muszą być
uwaŜane za dane osobowe w kaŜdych
okolicznościach.

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług
internetowych moŜna identyfikować na
podstawie jednego lub większej liczby
identyfikatorów internetowych, które
znajdują się w urządzeniach, aplikacjach,
narzędziach i protokołach, takich jak
adresy IP, identyfikatory plików cookie lub
inne unikatowe identyfikatory. ZwaŜywszy
na to, Ŝe takie identyfikatory zostawiają
ślady i mogą być wykorzystywane do
wyodrębniania osób fizycznych, niniejsze
rozporządzenie powinno mieć
zastosowanie do przetwarzania
obejmującego tego rodzaju dane, chyba Ŝe
takie identyfikatory w sposób oczywisty
nie odnoszą się do osób fizycznych, tak jak
na przykład wykorzystywane przez firmy
adresy IP, których nie moŜna uwaŜać za
„dane osobowe” zgodnie z definicją
zawartą w niniejszym rozporządzeniu.
Or. en

Uzasadnienie
Pojęcie danych osobowych doprecyzowują obiektywne kryteria. Identyfikatory mające ścisły
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związek z osobą fizyczną naleŜy uznać za dane osobowe. Zob. powiązaną poprawkę do pkt 23
preambuły i art. 4 pkt 1.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Na szczególną ochronę danych
osobowych zasługują dzieci, które mogą
być w mniejszym stopniu świadome
zagroŜeń, konsekwencji, gwarancji i
swoich praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Aby stwierdzić, czy
dana osoba jest dzieckiem, w niniejszym
rozporządzeniu naleŜy przyjąć definicję
określoną w Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawach dziecka.

(29) Na szczególną ochronę danych
osobowych zasługują dzieci, które mogą
być w mniejszym stopniu świadome
zagroŜeń, konsekwencji, gwarancji i
swoich praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Aby stwierdzić, czy
dana osoba jest dzieckiem, w niniejszym
rozporządzeniu naleŜy przyjąć definicję
określoną w Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawach dziecka.
Odniesienia do ochrony dzieci w
niniejszym rozporządzeniu nie naleŜy
rozumieć jako ukrytej sugestii, Ŝe ochrona
danych osobowych dorosłych powinna być
traktowana z mniejszą starannością, niŜ
gdyby takie odniesienie nie zostało
zawarte.
Or. en

Uzasadnienie
Dzieci potrzebują szczególnej ochrony, co jednak nie oznacza, Ŝe dorośli potrzebują mniej
ochrony. Zob. powiązane art. 8 i 17 ust. 1.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby przetwarzanie danych osobowych
było zgodne z prawem, powinno odbywać
się na podstawie zgody osoby
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej

(31) Aby przetwarzanie danych osobowych
było zgodne z prawem, powinno odbywać
się na podstawie konkretnej, świadomej i
wyraźnej zgody osoby zainteresowanej lub
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podstawie przewidzianej przez prawo: czy
to przepisów niniejszego rozporządzenia
czy to innych przepisów prawa Unii lub
państw członkowskich, o których mowa w
tym rozporządzeniu.

na innej uzasadnionej podstawie
przewidzianej przez prawo: czy to
przepisów niniejszego rozporządzenia, czy
to innych przepisów prawa Unii lub państw
członkowskich, o których mowa w tym
rozporządzeniu.
Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody podmiotu danych, cięŜar
udowodnienia, Ŝe podmiot danych wyraził
zgodę na operację przetwarzania,
spoczywa na administratorze. W
szczególności w przypadku pisemnego
oświadczenia złoŜonego w innej sprawie
odpowiednie gwarancje powinny
zapewniać, iŜ podmiot danych jest
świadomy wyraŜenia zgody oraz jej
zakresu.

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody podmiotu danych, cięŜar
udowodnienia, Ŝe podmiot danych wyraził
zgodę na operację przetwarzania,
spoczywa na administratorze. W
szczególności w przypadku pisemnego
oświadczenia złoŜonego w innej sprawie
odpowiednie gwarancje powinny
zapewniać, iŜ podmiot danych jest
świadomy wyraŜenia zgody oraz jej
zakresu. Aby zapewnić zgodność z zasadą
minimalizacji danych, cięŜaru dowodu nie
naleŜy rozumieć jako wymogu pozytywnej
identyfikacji podmiotów danych, chyba Ŝe
jest to konieczne.
Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej
zgody naleŜy wyjaśnić, Ŝe zgoda nie
stanowi waŜnej podstawy prawnej, jeśli
PR\924343PL.doc
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zgody naleŜy wyjaśnić, Ŝe zgoda nie
stanowi waŜnej podstawy prawnej, jeśli
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dana osoba nie moŜe dokonać
rzeczywistego i wolnego wyboru, a
następnie nie moŜe odmówić ani odwołać
zgody bez poniesienia szkody.

dana osoba nie moŜe dokonać
rzeczywistego i wolnego wyboru, a
następnie nie moŜe odmówić ani odwołać
zgody bez poniesienia szkody.
Wykorzystanie domyślnych opcji, które
podmiot danych zobowiązany jest
zmodyfikować w celu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, takich jak
z góry zaznaczone pola wyboru, nie
oznacza dobrowolnej zgody.
Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(34) Zgoda nie powinna stanowić waŜnej
podstawy prawnej przetwarzania danych
osobowych w sytuacji wyraźnego braku
równowagi między podmiotem danych a
administratorem. Dotyczy to w
szczególności przypadku, gdy między
podmiotem danych a administratorem
istnieje stosunek zaleŜności, między
innymi wtedy, gdy dane osobowe
pracowników są przetwarzane przez
pracodawcę w kontekście zatrudnienia, gdy
podmiot przetwarzający lub administrator
posiada dominującą pozycję na rynku,
jeśli chodzi o produkty lub usługi
oferowane podmiotowi danych, lub gdy
jednostronna i nieistotna zmiana
warunków świadczenia usług nie
pozostawia podmiotowi danych Ŝadnej
innej opcji, jak tylko zaakceptować
zmianę lub zrezygnować z zasobów
internetowych, w które dany podmiot
zainwestował znaczną ilość czasu. Jeśli
administrator jest organem publicznym,
brak równowagi wystąpiłby wyłącznie w
przypadku operacji przetwarzania
szczególnych danych, gdy organ publiczny

(34) Zgoda nie powinna stanowić waŜnej
podstawy prawnej przetwarzania danych
osobowych w sytuacji wyraźnego braku
równowagi między podmiotem danych a
administratorem. Dotyczy to w
szczególności przypadku, gdy między
podmiotem danych a administratorem
istnieje stosunek zaleŜności, między
innymi wtedy, gdy dane osobowe
pracowników są przetwarzane przez
pracodawcę w kontekście zatrudnienia.
Jeśli administrator jest organem
publicznym, brak równowagi wystąpiłby
wyłącznie w przypadku operacji
przetwarzania szczególnych danych, gdy
organ publiczny moŜe nałoŜyć obowiązek
na mocy odpowiednich uprawnień
publicznych a zgody nie moŜna uznać za
wyraŜoną dobrowolnie, uwzględniając
interes podmiotu danych.
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moŜe nałoŜyć obowiązek na mocy
odpowiednich uprawnień publicznych a
zgody nie moŜna uznać za wyraŜoną
dobrowolnie, uwzględniając interes
podmiotu danych.
Or. en
Uzasadnienie
Pojęcie „powaŜnego braku równowagi” zostało doprecyzowane w celu uwzględnienia
sytuacji dotyczących dominacji na rynku lub tzw. zamknięcia klienta.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Jeśli przetwarzanie odbywa się w
ramach wypełnienia przez administratora
ciąŜącego na nim obowiązku prawnego lub
jeśli przetwarzanie jest konieczne w celu
wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub wykonania
władzy publicznej, podstawę prawną
przetwarzania powinny stanowić przepisy
prawa Unii lub państwa członkowskiego,
które spełniają wymagania Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej w
zakresie ograniczeń praw i wolności.
Prawo Unii lub prawo krajowe powinno
określić, czy administratorem
wykonującym zadanie realizowane w
interesie publicznym lub w celu
wykonania władzy publicznej powinien
być organ administracji publicznej czy inna
osoba fizyczna lub prawna podlegająca
prawu publicznemu lub prawu
prywatnemu, jak np. zrzeszenie zawodowe.

(36) Jeśli przetwarzanie odbywa się w
ramach wypełnienia przez administratora
ciąŜącego na nim obowiązku prawnego lub
wykonania władzy publicznej, podstawę
prawną przetwarzania powinny stanowić
przepisy prawa Unii lub państwa
członkowskiego, które spełniają
wymagania Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej w zakresie ograniczeń
praw i wolności. Prawo Unii lub prawo
krajowe powinno określić, czy
administratorem wykonującym zadanie
realizowane w celu wykonania władzy
publicznej powinien być organ
administracji publicznej czy inna osoba
fizyczna lub prawna podlegająca prawu
publicznemu lub prawu prywatnemu, jak
np. zrzeszenie zawodowe.

Or. en
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Słuszny interes administratora moŜe
stanowić podstawę prawną przetwarzania,
pod warunkiem Ŝe interesy lub
podstawowe prawa i wolności podmiotu
danych, nie mają charakteru nadrzędnego.
Wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnej
oceny, w szczególności w sytuacji, gdy
podmiotem danych jest dziecko,
zwaŜywszy Ŝe dzieci wymagają
szczególnej ochrony. Podmiot danych
powinien mieć prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu
na swoją szczególną sytuację i w sposób
wolny od opłat. Aby zapewnić
przejrzystość, administrator powinien być
zobowiązany do wyraźnego
poinformowania podmiotu danych o
słusznych interesach realizowanych przez
administratora, oraz o prawie wniesienia
sprzeciwu, a takŜe powinien być
zobowiązany do udokumentowania tych
słusznych interesów. ZwaŜywszy, Ŝe
ustawodawca określa w przepisach
podstawę prawną przetwarzania danych
przez organy publiczne, ta podstawa prawa
nie powinna mieć zastosowania do
przetwarzania danych przez organy
publiczne w ramach wykonywania
powierzonych im zadań.

(38) W wyjątkowych okolicznościach
uzasadniony interes administratora moŜe
stanowić podstawę prawną przetwarzania,
pod warunkiem Ŝe interesy lub
podstawowe prawa i wolności podmiotu
danych, nie mają charakteru nadrzędnego.
Wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnej
oceny, w szczególności w sytuacji, gdy
podmiotem danych jest dziecko,
zwaŜywszy Ŝe dzieci wymagają
szczególnej ochrony. Podmiot danych
powinien mieć prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania w sposób
wolny od opłat. Aby zapewnić
przejrzystość, administrator powinien być
zobowiązany do wyraźnego
poinformowania podmiotu danych o
uzasadnionych interesach realizowanych
przez administratora oraz o prawie
wniesienia sprzeciwu, a takŜe powinien
być zobowiązany do udokumentowania
tych uzasadnionych interesów.
ZwaŜywszy, Ŝe podstawę prawną
przetwarzania danych przez organy
publiczne określa w przepisach
ustawodawca, ten argument prawny nie
powinien mieć zastosowania do
przetwarzania danych przez organy
publiczne w ramach wykonywania
powierzonych im zadań.
Or. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Przetwarzanie danych w zakresie
bezwzględnie koniecznym do celów
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i
informacji, tj. zapewnienia odporności
sieci lub systemu informacyjnego, na
danym poziomie ufności, na zdarzenia
przypadkowe lub działania niezgodne z
prawem albo podstępne, naruszające
dostępność, autentyczność, integralność i
poufność przechowywanych lub
przesyłanych danych oraz związanych z
nimi usług oferowanych lub dostępnych
poprzez te sieci i systemy, przez organy
publiczne, zespoły reagowania na
incydenty komputerowe (CERT), zespoły
reagowania na komputerowe incydenty
naruszające bezpieczeństwo (CSIRT),
dostawców sieci i usług łączności
elektronicznej oraz dostawców technologii
i usług w zakresie bezpieczeństwa, stanowi
słuszny interes danego administratora.
Mogłoby to na przykład obejmować
zapobieganie nieupowaŜnionemu
dostępowi do sieci łączności elektronicznej
oraz rozprowadzaniu złośliwych kodów
oraz przerywanie ataków wywołujących
„blokadę usługi”, a takŜe przeciwdziałanie
uszkodzeniu systemów komputerowych
i łączności elektronicznej.

(39) Przetwarzanie danych w zakresie
bezwzględnie koniecznym do celów
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i
informacji, tj. zapewnienia odporności
sieci lub systemu informacyjnego na
zdarzenia przypadkowe lub działania
niezgodne z prawem albo podstępne,
naruszające dostępność, autentyczność,
integralność i poufność przechowywanych
lub przesyłanych danych oraz związanych
z nimi usług oferowanych lub dostępnych
poprzez te sieci i systemy, przez organy
publiczne, zespoły reagowania na
incydenty komputerowe (CERT), zespoły
reagowania na komputerowe incydenty
naruszające bezpieczeństwo (CSIRT),
dostawców sieci i usług łączności
elektronicznej oraz dostawców technologii
i usług w zakresie bezpieczeństwa,
stanowi, w określonych przypadkach,
uzasadniony interes danego administratora.
Mogłoby to na przykład obejmować
zapobieganie nieupowaŜnionemu
dostępowi do sieci łączności elektronicznej
oraz rozprowadzaniu złośliwych kodów
oraz przerywanie ataków wywołujących
„blokadę usługi”, a takŜe przeciwdziałanie
uszkodzeniu systemów komputerowych
i łączności elektronicznej. Przetwarzanie
danych osobowych w celu ograniczenia
niewłaściwego dostępu do publicznie
dostępnych systemów sieciowych lub
informacyjnych lub w celu ograniczenia
niewłaściwego wykorzystania tych
systemów, jak umieszczanie na czarnej
liście adresów MAC lub adresów emailowych przez operatora systemu,
równieŜ stanowi uzasadniony interes.
Or. en
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(39a) Egzekwowanie roszczeń prawnych
przeciwko podmiotowi danych, jak
ściąganie naleŜności lub roszczenie o
odszkodowanie i wyrównanie szkody,
stanowi uzasadniony interes, pod
warunkiem Ŝe roszczenie prawne zostało
ustanowione przed zebraniem i
przetworzeniem danych osobowych. Ta
sama zasada dotyczy równieŜ
zapobiegania szkodom ponoszonym przez
administratora lub ograniczania ich przez
podmiot danych, na przykład w celu
zapobieŜenia niedokonaniu spłaty.
Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 b preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(39b) Interesy i prawa podstawowe
podmiotu danych mają charakter
nadrzędny wobec interesów
administratora danych, w przypadku gdy
dane osobowe są przetwarzane w
okolicznościach, w których podmiot
danych nie oczekuje dalszego
przetwarzania, na przykład gdy podmiot
danych korzysta z wyszukiwarki, pisze i
wysyła wiadomość e-mail lub korzysta z
innej elektronicznej usługi wysyłania
prywatnych wiadomości. Wszelkich
operacji przetwarzania takich danych, w
celach innych niŜ wykonanie usługi
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wymaganej przez podmiot danych, nie
naleŜy uznawać za uzasadniony interes
administratora.
Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Dane osobowe, które z racji swego
charakteru są szczególnie wraŜliwe i
naraŜone na ryzyko w kontekście
podstawowych praw lub prywatność,
zasługują na szczególną ochronę. Dane te
nie powinny być przetwarzane, chyba Ŝe
podmiot danych wyraźnie wyrazi na to
zgodę. NaleŜy jednak wyraźnie wskazać
odstępstwa od tego zakazu ze względu na
szczególne potrzeby, zwłaszcza wtedy gdy
przetwarzanie danych odbywa się w
ramach zgodnych z prawem działań
niektórych zrzeszeń lub fundacji, których
celem jest umoŜliwienie realizacji
podstawowych wolności.

(41) Dane osobowe, które z racji swego
charakteru są szczególnie wraŜliwe i
naraŜone na ryzyko w kontekście
podstawowych praw lub prywatności,
zasługują na szczególną ochronę. Dane te
nie powinny być przetwarzane, chyba Ŝe
podmiot danych wyraźnie i świadomie
wyrazi na to zgodę. NaleŜy jednak
wyraźnie wskazać odstępstwa od tego
zakazu ze względu na szczególne potrzeby,
zwłaszcza wtedy gdy przetwarzanie
danych odbywa się w ramach zgodnych z
prawem działań niektórych zrzeszeń lub
fundacji, których celem jest umoŜliwienie
podmiotom danych realizacji
podstawowych wolności.
Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42) NaleŜy takŜe zezwolić na odstępstwa
od zakazu przetwarzania wraŜliwych
kategorii danych, jeśli odbywa się ono na
podstawie przepisów prawa i z
zastrzeŜeniem odpowiednich gwarancji, w

(42) NaleŜy takŜe zezwolić na odstępstwa
od zakazu przetwarzania wraŜliwych
kategorii danych, jeśli odbywa się ono na
podstawie przepisów prawa i z
zastrzeŜeniem odpowiednich gwarancji, w
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celu ochrony danych osobowych i innych
podstawowych praw, jeśli jest to
uzasadnione interesem publicznym, w
szczególności w celach związanych z
opieką zdrowotną, w tym zdrowiem
publicznym i ochroną socjalną oraz
zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej,
zwłaszcza by zapewnić odpowiednią
jakość i zasadność ekonomiczną procedur
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w
sprawie świadczeń i usług w ramach
systemu ubezpieczeń zdrowotnych, lub w
celach badań historycznych,
statystycznych i naukowych.

celu ochrony danych osobowych i innych
podstawowych praw, jeśli jest to
uzasadnione interesem publicznym, w
szczególności w celach związanych z
opieką zdrowotną, w tym zdrowiem
publicznym i ochroną socjalną oraz
zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej,
zwłaszcza by zapewnić odpowiednią
jakość i zasadność ekonomiczną procedur
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w
sprawie świadczeń i usług w ramach
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. en
Uzasadnienie
Przetwarzanie szczególnie chronionych danych w celach badań historycznych, statystycznych
i naukowych nie jest ani tak pilne, ani istotne jak zdrowie publiczne czy ochrona socjalna. W
związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania wyjątku, który postawiłby je na równi z innymi
wymienionymi uzasadnieniami.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Jeśli dane przetwarzane przez
administratora nie pozwalają mu na
zidentyfikowanie osoby fizycznej, nie ma
on obowiązku uzyskania dodatkowych
informacji w celu identyfikacji podmiotu
danych wyłącznie ze względu na
konieczność przestrzegania przepisu
niniejszego rozporządzenia. W przypadku
wniosku o dostęp, administrator powinien
być upowaŜniony do zwracania się do
podmiotu danych o udzielenie dalszych
informacji, które umoŜliwią mu znalezienie
danych osobowych, o które zwraca się
wnioskodawca

(45) Jeśli dane przetwarzane przez
administratora nie pozwalają mu na
zidentyfikowanie lub wyodrębnienie osoby
fizycznej, nie ma on obowiązku uzyskania
dodatkowych informacji w celu
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie
ze względu na konieczność przestrzegania
przepisu niniejszego rozporządzenia. W
przypadku wniosku o dostęp, administrator
powinien być upowaŜniony do zwracania
się do podmiotu danych o udzielenie
dalszych informacji, które umoŜliwią mu
znalezienie danych osobowych, o które
zwraca się wnioskodawca.
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Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(45a) Prawo do ochrony danych
osobowych opiera się na prawie podmiotu
danych do sprawowania kontroli nad
przetwarzanymi danymi osobowymi. W
tym celu podmiotowi danych naleŜy
przyznać jasne i jednoznaczne prawa do
przejrzystych, jasnych i zrozumiałych
informacji dotyczących przetwarzania
jego danych osobowych, a takŜe prawo
dostępu, poprawienia lub usunięcia
swoich danych osobowych, prawo do
przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu
wobec profilowania. Ponadto podmiot
danych powinien mieć równieŜ prawo do
złoŜenia skargi dotyczącej przetwarzania
danych osobowych przez administratora
lub podmiot przetwarzający do właściwego
organu ds. ochrony danych, a takŜe prawo
do wszczęcia postępowania sądowego w
celu wyegzekwowania swoich praw oraz
prawo do odszkodowania i naprawienia
szkód wynikających z niezgodnej z
prawem operacji przetwarzania danych
lub działania niezgodnego z przepisami
ustanowionymi w niniejszym
rozporządzeniu. Przepisy niniejszego
rozporządzenia powinny wzmocnić,
doprecyzować, zagwarantować i, w
stosownych przypadkach, skodyfikować te
prawa.
Or. en
Uzasadnienie

Wprowadzające streszczenie praw podmiotów danych jest zbliŜone do streszczenia zawartego
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w art. 5 dotyczącym zasad.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) NaleŜy opracować sposoby ułatwienia
podmiotowi danych korzystania z praw
przysługujących mu na mocy niniejszego
rozporządzenia, włączając mechanizmy
składania wniosków, wolnych od opłat,
dotyczących w szczególności dostępu do
danych, poprawiania ich, usuwania oraz
wykonywania prawa wniesienia sprzeciwu.
Administrator powinien być zobowiązany
do udzielania odpowiedzi na wnioski
podmiotów danych w określonym terminie
oraz podania przyczyn ewentualnego
braku zastosowania się do wniosku danego
podmiotu danych.

(47) NaleŜy opracować sposoby ułatwienia
podmiotowi danych korzystania z praw
przysługujących mu na mocy niniejszego
rozporządzenia, włączając mechanizmy
składania wniosków, wolnych od opłat,
dotyczących w szczególności uzyskania
dostępu do danych, poprawiania ich,
usuwania oraz wykonywania prawa
wniesienia sprzeciwu. Administrator
powinien być zobowiązany do udzielania
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych
w określonym terminie oraz podania
przyczyn ewentualnej niemoŜności
zastosowania się do wniosku danego
podmiotu danych.
Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) Nakładanie tego obowiązku nie jest
jednak konieczne, jeśli podmiot danych
dysponuje juŜ tymi informacjami lub jeśli
rejestracja bądź ujawnienie danych są
wyraźnie przewidziane przez przepisy
prawa, lub jeśli przekazanie informacji
podmiotowi danych okazuje się
niemoŜliwe lub wiąŜe się z
niewspółmiernie duŜym wysiłkiem. Ten
ostatni wariant dotyczy sytuacji, w której
przetwarzanie odbywa się w celach
PE501.927v04-00
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(50) Nakładanie tego obowiązku nie jest
jednak konieczne, jeśli podmiot danych
dysponuje juŜ tymi informacjami lub jeśli
rejestracja bądź ujawnienie danych są
wyraźnie przewidziane przez przepisy
prawa, lub jeśli przekazanie informacji
podmiotowi danych okazuje się
niemoŜliwe lub wiąŜe się z
niewspółmiernie duŜym wysiłkiem.
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związanych z dokumentacją, statystyką
lub w celach badań naukowych – w takim
przypadku moŜna wziąć pod uwagę liczbę
podmiotów danych, wiek danych oraz
przyjęte środki wyrównawcze.
Or. en
Uzasadnienie
Skreślony tekst moŜna by błędnie zrozumieć jako propagowanie niŜszego poziomu ochrony
określonych rodzajów operacji przetwarzania danych. Zob. powiązany art. 14 ust. 5.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) KaŜdej osobie powinno przysługiwać
prawo dostępu do danych zebranych na jej
temat, a wykonanie tego prawa powinno
być na tyle łatwe, by kaŜda osoba była
świadoma przetwarzania i mogła
zweryfikować jego zgodność z prawem.
Dlatego teŜ kaŜdy podmiot danych
powinien mieć prawo do wiedzy i
uzyskania wiadomości w szczególności o
celach, dla których dane są przetwarzane,
przez jaki okres, jacy odbiorcy otrzymują
dane, o zasadach przetwarzania danych
oraz ewentualnych skutkach tego
przetwarzania, nawet tylko na podstawie
profilowania. Prawo to nie powinno
negatywnie wpływać na prawa i wolności
innych osób, w tym tajemnice handlowe
lub własność intelektualną, w
szczególności na prawa autorskie
chroniące oprogramowanie. PowyŜej
omówione względy nie powinny jednak
powodować odmowy udzielenia
podmiotowi danych wszystkich informacji.

(51) KaŜdej osobie powinno przysługiwać
prawo dostępu do danych zebranych na jej
temat, a wykonanie tego prawa powinno
być na tyle łatwe, by kaŜda osoba była
świadoma przetwarzania i mogła
zweryfikować jego zgodność z prawem.
Dlatego teŜ kaŜdy podmiot danych
powinien mieć prawo do wiedzy i
uzyskania wiadomości w szczególności o
celach, dla których dane są przetwarzane,
przez jaki okres, jacy odbiorcy otrzymują
dane, o zasadach przetwarzania danych
oraz ewentualnych skutkach tego
przetwarzania, przynajmniej w przypadku
profilowania. Prawo to nie powinno
negatywnie wpływać na prawa i wolności
innych osób, w tym tajemnice handlowe
lub własność intelektualną, na przykład w
odniesieniu do praw autorskich
chroniących oprogramowanie. PowyŜej
omówione względy nie powinny jednak
powodować odmowy udzielenia
podmiotowi danych wszystkich informacji.
Or. en
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Uzasadnienie
Uściślenie techniczne, Ŝe „własność intelektualna” odnosi się w tym kontekście do prawa
autorskiego chroniącego oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych
osobowych, a nie do ochrony własności intelektualnej ogółem, co wykraczałoby poza zakres
przedmiotowego rozporządzenia. Zob. powiązany art. 15.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52) Administrator powinien skorzystać ze
wszystkich uzasadnionych środków w celu
weryfikacji toŜsamości podmiotu danych,
który Ŝąda dostępu, w szczególności w
kontekście usług internetowych i
identyfikatorów internetowych.
Administrator nie powinien zatrzymywać
danych osobowych wyłącznie po to, by
móc odpowiadać na potencjalne wnioski.

(52) Administrator powinien skorzystać ze
wszystkich uzasadnionych środków w celu
weryfikacji autentyczności Ŝądania
dostępu przez podmiot, w szczególności w
kontekście usług internetowych i
identyfikatorów internetowych.
Administrator nie powinien zatrzymywać
danych osobowych wyłącznie po to, by
móc odpowiadać na potencjalne wnioski.
Or. en

Uzasadnienie
W przypadku posługiwania się pseudonimami, co zaleca się w przedmiotowym
rozporządzeniu, wystarczy, Ŝe uŜytkownik poświadczy swoją autentyczność, np. poprzez
udowodnienie, Ŝe jest właścicielem konta, bez konieczności dostarczania informacji o
toŜsamości. Zob. powiązane art. 10, 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53) KaŜda osoba powinna mieć prawo do
poprawienia dotyczących jej danych
osobowych oraz „prawo do bycia
zapomnianym”, jeśli przechowywanie tych
danych nie jest zgodne z niniejszym
rozporządzeniem. W szczególności

(53) KaŜda osoba powinna mieć prawo do
poprawienia dotyczących jej danych
osobowych oraz „prawo do usunięcia
danych i do bycia zapomnianym”, jeśli
przechowywanie tych danych nie jest
zgodne z niniejszym rozporządzeniem. W
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podmioty danych powinny mieć prawo do
tego, by ich dane osobowe zostały usunięte
i nie były dalej przetwarzane, jeśli dane te
nie są juŜ konieczne do celów, dla których
dane są zbierane lub przetwarzane w inny
sposób, jeśli podmioty danych odwołały
zgodę na przetwarzanie lub jeśli wnoszą
sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych ich dotyczących, lub jeśli
przetwarzanie ich danych osobowych nie
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem
z innego powodu. Prawo to ma szczególne
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w
pełni świadomy ryzyk związanych z
przetwarzaniem, a w późniejszym czasie
chce usunąć takie dane osobowe,
zwłaszcza z internetu. Dalsze
przechowywanie danych powinno być
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono
niezbędne do celów dokumentacji,
statystyki i badań naukowych, realizacji
interesu publicznego w dziedzinie zdrowia
publicznego, wykonania prawa wolności
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy
prawa lub jeśli są powody ograniczenia
przetwarzania danych zamiast ich
usunięcia.

szczególności podmioty danych powinny
mieć prawo do tego, by ich dane osobowe
zostały usunięte i nie były dalej
przetwarzane, jeśli dane te nie są juŜ
konieczne do celów, dla których dane są
zbierane lub przetwarzane w inny sposób,
jeśli podmioty danych odwołały zgodę na
przetwarzanie lub jeśli wnoszą sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych
ich dotyczących, lub jeśli przetwarzanie
ich danych osobowych nie jest zgodne z
niniejszym rozporządzeniem z innego
powodu. Dalsze przechowywanie danych
powinno być jednak dopuszczalne, jeśli
jest ono niezbędne do celów dokumentacji,
statystyki i badań naukowych, realizacji
interesu publicznego w dziedzinie zdrowia
publicznego, wykonania prawa wolności
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy
prawa lub jeśli są powody ograniczenia
przetwarzania danych zamiast ich
usunięcia.

Or. en
Uzasadnienie
PoniewaŜ prawa przyznane wszystkim obywatelom w tym punkcie preambuły mają charakter
kompleksowy, wartość Ŝądania zwrócenia „szczególnej” uwagi na dzieci wydaje się
niewielka. Tekst zaproponowany przez Komisję mógłby sugerować mniej kompleksową
ochronę dorosłych. Ponadto istnieją juŜ szczególne wymogi dotyczące waŜności zgody dzieci
na przetwarzanie ich danych. W tym kontekście skreślony tekst byłby jedynie powieleniem
treści. Zob. powiązany pkt 29 preambuły i art. 8 ust. 1.
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54) Aby wzmocnić „prawo do bycia
zapomnianym” w internecie, prawo do
usunięcia danych powinno być takŜe
rozszerzone w taki sposób, by
administrator, który upublicznił dane, miał
obowiązek poinformować osoby trzecie,
które przetwarzają te dane, Ŝe podmiot
przetwarzający dane złoŜył wniosek o
usunięcie wszelkich linków do danych,
kopii lub replikacji tych danych
osobowych. Aby zapewnić przekazanie
tych informacji, administrator powinien
podjąć wszelkie racjonalne kroki, w tym
środki techniczne, dotyczące danych, za
których publikację odpowiada
administrator. Jeśli chodzi o publikowanie
danych osobowych przez osoby trzecie,
administratora naleŜy uznać za
odpowiedzialnego za publikację tych
danych, jeśli wyraził on zgodę na
publikację tych danych przez osobę
trzecią.

(54) Aby wzmocnić „prawo do usunięcia
danych i do bycia zapomnianym” w
internecie, prawo do usunięcia danych
powinno być takŜe rozszerzone w taki
sposób, by administrator, który upublicznił
dane bez uzasadnienia prawnego, miał
obowiązek poczynić wszelkie niezbędne
kroki w celu usunięcia danych, lecz nie
naruszając przy tym przysługującego
podmiotowi danych prawa do
występowania o odszkodowanie.

Or. en
Uzasadnienie
Prawo do usunięcia danych i prawo do poprawienia danych pozostają istotne dla podmiotów
danych, poniewaŜ ujawnianych jest coraz więcej informacji, które mogą mieć znaczące skutki.
Jeśli jednak publikacja danych osobowych miała podstawy prawne, o których mowa w art. 6
ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, „prawo do bycia zapomnianym” nie jest ani
realistyczne, ani zasadne. Zob. powiązane poprawki do art. 17 ust. 2 i 2a. Nie oznacza to
jednak, Ŝe osoby trzecie mogą dalej przetwarzać opublikowane dane osobowe, jeśli takie
działanie nie ma podstawy prawnej.
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55) W celu dalszego wzmocnienia
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa
dostępu, podmioty danych powinny mieć
prawo, w przypadku gdy dane osobowe są
przetwarzane w sposób elektroniczny oraz
w zorganizowanym i powszechnie
uŜywanym formacie, do otrzymania kopii
dotyczących ich danych takŜe w takim
powszechnie uŜywanym formacie
elektronicznym. Podmiot danych powinien
takŜe móc przekazywać dane, które
dostarczył, ze zautomatyzowanej aplikacji,
takiej jak sieć społeczna, do innej.
Powinno to mieć zastosowanie wtedy, gdy
podmiot danych dostarczył dane do
automatycznego systemu przetwarzania
na podstawie swojej zgody lub w związku z
wykonaniem umowy.

(55) W celu dalszego wzmocnienia
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa
dostępu, podmioty danych powinny mieć
prawo do nieodpłatnego otrzymania ich
danych takŜe w formacie elektronicznym,
który jest powszechnie uŜywany,
interoperacyjny i, w miarę moŜliwości,
dysponuje wolnym dostępem do kodu
źródłowego. Podmiot danych powinien
takŜe móc przekazywać dane, które
dostarczył, ze zautomatyzowanej aplikacji,
takiej jak sieć społeczna, do innej.
Dostawcy usług społeczeństwa
informacyjnego nie powinni wprowadzać
wymogu przenoszenia tych danych w
odniesieniu do świadczenia ich usług.
Sieci społeczne powinno się jak
najbardziej zachęcać do przechowywania
danych w sposób umoŜliwiający
podmiotom danych skuteczne
przenoszenie danych.
Or. en

Uzasadnienie
Wymóg przetwarzania danych w zorganizowanym i powszechnie uŜywanym formacie w celu
wykonania prawa do przenoszenia danych moŜe utrudniać stosowanie tego przepisu oraz
ograniczać przysługujące podmiotowi danych prawo do przenoszenia danych.
Administratorzy danych powinni być w stanie eksportować wszelkie zorganizowane dane,
nawet w szczególnym i rzadko spotykanym formacie, do powszechnie uŜywanego formatu.
Zob. powiązaną poprawkę do art. 15 ust. 2. Druga część wyjaśnia, Ŝe przenoszenie danych na
platformę nie powinno być warunkiem wstępnym ich wykorzystania, co ma słuŜyć ochronie
konsumentów.
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są
do celów marketingu bezpośredniego,
podmiot danych powinien mieć prawo
wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania w prosty, skuteczny i wolny
od opłat sposób.

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są
do jednego lub większej liczby
konkretnych celów, podmiot danych
powinien mieć prawo wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z
wyprzedzeniem oraz w prosty, skuteczny i
wolny od opłat sposób.
Or. en

Uzasadnienie
Nie ma dopuszczalnych powodów, aby twierdzić, Ŝe przetwarzanie do celów marketingu
bezpośredniego powinno podlegać mniejszej liczbie zabezpieczeń niŜ inne formy
przetwarzania. Zob. powiązany art. 19 ust. 2.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58) KaŜda osoba fizyczna powinna mieć
prawo niepodlegania środkowi opartemu
na profilowaniu dokonywanym poprzez
automatyczne przetwarzanie. Taki środek
powinien być jednak dozwolony wtedy,
gdy jest wyraźnie przewidziany przez
przepisy prawa, stosowany w toku
zawierania lub wykonywania umowy lub
gdy podmiot danych wyraził na niego
zgodę. W kaŜdym przypadku takie
przetwarzanie powinno stanowić przedmiot
odpowiednich gwarancji, w tym
konkretnych informacji podmiotu danych i
prawa do interwencji ze strony człowieka,
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.

(58) KaŜda osoba fizyczna powinna mieć
prawo niepodlegania profilowaniu lub
środkom opartym na profilowaniu
dokonywanym poprzez automatyczne
przetwarzanie. Taki środek powinien być
jednak dozwolony wtedy, gdy jest
wyraźnie przewidziany przez przepisy
prawa, stosowany w toku zawierania lub
wykonywania umowy lub gdy podmiot
danych wyraził na niego zgodę. W kaŜdym
przypadku takie przetwarzanie powinno
stanowić przedmiot odpowiednich
gwarancji, w tym konkretnych informacji
podmiotu danych. Takie środki nie
powinny prowadzić do dyskryminacji,
dotyczyć dzieci ani wywoływać skutków
prawnych lub innych istotnych skutków
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dla podmiotu danych bez interwencji ze
strony człowieka.
Or. en
Uzasadnienie
Tak samo jak w przypadku zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych, wprowadza
się ogólny zakaz profilowania zdefiniowanego w art. 4, przy czym profilowanie jest
dozwolone jedynie w przypadkach określonych na mocy prawa, tj. albo na podstawie zgody
podmiotu danych, albo zgodnie z przepisami ustawowymi. Zgoda będzie przede wszystkim
opcją w sektorze prywatnym (łącznie z umowami), podczas gdy oficjalne pozwolenie będzie
waŜne zwłaszcza – choć nie tylko – w sektorze publicznym. Włączenie wymogu, zgodnie z
którym podmiot danych musi wyrazić zgodę na profilowanie, zapobiega często spotykanej
praktyce polegającej na tworzeniu profili bez wiedzy podmiotu danych. Zob. powiązane
poprawki do art. 4 pkt 3b, art. 14 ust. 1 lit. g), ga) i gb) oraz art. 15 ust. 1 i art. 20.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Ograniczenia dotyczące szczególnych
zasad i praw do informacji, dostępu,
poprawiania i usuwania lub prawa
przenoszenia danych, prawa wniesienia
sprzeciwu, środków opartych na
profilowaniu, a takŜe informowania
podmiotu danych o naruszeniu ochrony
danych osobowych oraz pewnych
powiązanych obowiązków administratorów
mogą być nałoŜone przez prawo Unii lub
państwa członkowskiego, w zakresie w
jakim jest to konieczne i proporcjonalne w
demokratycznym społeczeństwie, by
zagwarantować bezpieczeństwo publiczne,
w tym ochronę Ŝycia ludzkiego, zwłaszcza
w ramach reagowania na klęski Ŝywiołowe
lub katastrofy wywołane przez człowieka,
moŜliwość zapobiegania przestępstwom
lub naruszeniom zasad etyki w przypadku
zawodów regulowanych, ich ścigania i
karania, inne publiczne interesy Unii lub
państwa członkowskiego, w szczególności

(59) Ograniczenia dotyczące szczególnych
zasad i praw do informacji, poprawiania i
usuwania lub prawa dostępu i przenoszenia
danych, prawa wniesienia sprzeciwu,
środków opartych na profilowaniu, a takŜe
informowania podmiotu danych o
naruszeniu ochrony danych osobowych
oraz pewnych powiązanych obowiązków
administratorów mogą być nałoŜone przez
prawo Unii lub państwa członkowskiego,
w zakresie w jakim jest to konieczne i
proporcjonalne w demokratycznym
społeczeństwie, by zagwarantować
bezpieczeństwo publiczne, w tym ochronę
Ŝycia ludzkiego, zwłaszcza w ramach
reagowania na klęski Ŝywiołowe lub
katastrofy wywołane przez człowieka,
moŜliwość zapobiegania przestępstwom
lub naruszeniom zasad etyki w przypadku
zawodów regulowanych, ich ścigania i
karania, inne publiczne interesy Unii lub
państwa członkowskiego, w szczególności
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ochronę podmiotu danych lub teŜ prawa i
wolności innych osób. Ograniczenia te
powinny być zgodne z wymogami Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej
oraz europejskiej Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności.

waŜny interes gospodarczy lub finansowy
Unii lub państwa członkowskiego, ochronę
podmiotu danych lub teŜ prawa i wolności
innych osób. Ograniczenia te powinny być
zgodne z wymogami Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej oraz
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności.

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z połączenia prawa dostępu z prawem do przenoszenia danych oraz z
doprecyzowania pojęcia profilowania. Zob. powiązane art. 15, 18, 20 i 21 ust. 2.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) NaleŜy obciąŜyć administratora
całkowitą odpowiedzialnością za
przetwarzanie danych osobowych
prowadzone przez niego samego lub w
jego imieniu. W szczególności
administrator powinien zapewnić zgodność
takiej operacji przetwarzania z niniejszym
rozporządzeniem i mieć obowiązek
wykazania tej zgodności.

(60) NaleŜy obciąŜyć administratora
całkowitą odpowiedzialnością za
przetwarzanie danych osobowych
prowadzone przez niego samego lub w
jego imieniu w celu zapewnienia
odpowiedzialności. W szczególności
administrator powinien zapewnić zgodność
takiej operacji przetwarzania z niniejszym
rozporządzeniem i być w stanie wykazać tę
zgodność.
Or. en

Uzasadnienie
Pojęcie odpowiedzialności naleŜy wyraźnie zaznaczyć oraz naleŜy wyjaśnić, Ŝe obejmuje ono
wyłącznie obowiązek wykazania zgodności na Ŝądanie. Zob. powiązany art. 22.
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Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) Ochrona praw i wolności podmiotów
danych w zakresie przetwarzania danych
osobowych wymaga podjęcia
odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, zarówno przy
przygotowywaniu przetwarzania, jak i
podczas samego przetwarzania, w celu
zagwarantowania spełnienia wymogów
niniejszego rozporządzenia. By zapewnić i
wykazać zgodność z niniejszym
rozporządzeniem, administrator powinien
przyjąć wewnętrzne polityki i wdroŜyć
odpowiednie środki, które są w
szczególności zgodne z zasadą
uwzględnienia ochrony danych juŜ w fazie
projektowania oraz zasadą domyślnej
ochrony danych.

(61) Ochrona praw i wolności podmiotów
danych w zakresie przetwarzania danych
osobowych wymaga podjęcia
odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, zarówno przy
przygotowywaniu przetwarzania, jak i
podczas samego przetwarzania, w celu
zagwarantowania spełnienia wymogów
niniejszego rozporządzenia. By zapewnić i
wykazać zgodność z niniejszym
rozporządzeniem, administrator powinien
przyjąć wewnętrzne polityki i wdroŜyć
odpowiednie środki, które są w
szczególności zgodne z zasadą
uwzględnienia ochrony danych juŜ w fazie
projektowania oraz zasadą domyślnej
ochrony danych. Zasada uwzględnienia
ochrony danych juŜ w fazie projektowania
wymaga wbudowania ochrony danych w
cały cykl Ŝycia technologii, od wczesnego
etapu projektowania, aŜ po ostateczne
uruchamianie, stosowanie i ostateczne
usuwanie. Zasada domyślnej ochrony
danych wymaga, aby ustawienia dotyczące
prywatności w usługach i produktach
z góry były zgodne z ogólnymi zasadami
ochrony danych, takimi jak zasada
minimalizacji danych i zasada celowości.
Or. en

Uzasadnienie
Aby zapewnić skuteczność „ochrony danych juŜ w fazie projektowania”, naleŜy ją wdroŜyć na
wszystkich etapach cyklu Ŝycia systemów przetwarzania danych. Zarówno „ochronę danych
juŜ w fazie projektowania”, jak i „domyślną ochronę danych” naleŜy wyraźniej zdefiniować,
zgodnie z zaproponowaną poprawką. Zob. powiązany art. 23.
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Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 63 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(63) Jeśli administrator niemający siedziby
w Unii przetwarza dane osobowe
podmiotów danych mających miejsce
zamieszkania w Unii, a jego działalność w
zakresie przetwarzania wiąŜe się z
oferowaniem towarów lub usług tym
podmiotom lub monitorowaniem ich
zachowania, powinien on wyznaczyć
przedstawiciela, chyba Ŝe administrator ma
siedzibę w państwie trzecim
zapewniającym odpowiedni poziom
ochrony, jest małym lub średnim
przedsiębiorcą, organem lub podmiotem
publicznym, lub chyba Ŝe jedynie
okazjonalnie oferuje towary lub usługi tym
podmiotom. Przedstawiciel powinien
działać w imieniu administratora, a organ
nadzorczy moŜe się do niego zwracać.

(63) Jeśli administrator niemający siedziby
w Unii przetwarza dane osobowe
podmiotów danych mających miejsce
zamieszkania w Unii, a jego działalność w
zakresie przetwarzania wiąŜe się z
oferowaniem towarów lub usług tym
podmiotom lub monitorowaniem takich
podmiotów danych, powinien on
wyznaczyć przedstawiciela, chyba Ŝe
administrator ma siedzibę w państwie
trzecim zapewniającym odpowiedni
poziom ochrony, jest przedsiębiorcą,
organem lub podmiotem publicznym, lub
chyba Ŝe jedynie okazjonalnie oferuje
towary lub usługi tym podmiotom.
Przedstawiciel powinien działać w imieniu
administratora, a organ nadzorczy moŜe się
do niego zwracać.
Or. en

Uzasadnienie
W środowisku cyfrowym liczba pracowników juŜ nie jest miarą znaczenia przetwarzania
danych. Instagram – firma oferująca usługę udostępniania zdjęć online – została niedawno
wykupiona przez Facebook za miliard dolarów i zatrudniała wtedy 13 pracowników.
Znaczenie ma liczba podmiotów danych, których dane są przetwarzane.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(65) By wykazać zgodność z niniejszym
rozporządzeniem, administrator lub
podmiot przetwarzający powinni
dokumentować kaŜdą operację
przetwarzania. KaŜdy administrator i
PE501.927v04-00

PL

(65) By wykazać zgodność z niniejszym
rozporządzeniem, administrator lub
podmiot przetwarzający powinni
dokumentować kaŜdą operację
przetwarzania, tak by być w stanie
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podmiot przetwarzający powinni być
zobowiązani do współpracy z organem
nadzorczym oraz do udostępniania mu, na
Ŝądanie, dokumentacji, tak by mogła ona
słuŜyć do monitorowania tych operacji
przetwarzania.

dostarczyć podmiotowi danych
wystarczających informacji. KaŜdy
administrator i podmiot przetwarzający
powinni być zobowiązani do współpracy z
organem nadzorczym oraz do
udostępniania mu, na Ŝądanie, co najmniej
tych informacji, tak by mogły one słuŜyć
do monitorowania tych operacji
przetwarzania.
Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i
zapobiegania naruszaniu przepisów
niniejszego rozporządzenia administrator i
podmiot przetwarzający powinni ocenić
ryzyko związane z przetwarzaniem oraz
wdroŜyć środki mające na celu
ograniczenie tego ryzyka. Środki te
powinny zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, uwzględniając stan
wiedzy naukowej oraz koszty wdroŜenia
środków w odniesieniu do ryzyka oraz
charakteru danych osobowych
podlegających ochronie. Ustanawiając
standardy techniczne i środki
organizacyjne, by zapewnić
bezpieczeństwo przetwarzania, Komisja
powinna promować neutralność
technologiczną, interoperacyjność i
innowacyjność oraz, w razie potrzeby,
współpracować z państwami trzecimi.

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i
zapobiegania naruszaniu przepisów
niniejszego rozporządzenia administrator i
podmiot przetwarzający powinni ocenić
ryzyko związane z przetwarzaniem oraz
wdroŜyć środki mające na celu
ograniczenie tego ryzyka. Środki te
powinny zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, uwzględniając stan
wiedzy naukowej oraz koszty wdroŜenia
środków w odniesieniu do ryzyka oraz
charakteru danych osobowych
podlegających ochronie. Ustanawiając
standardy techniczne i środki
organizacyjne, by zapewnić
bezpieczeństwo przetwarzania, naleŜy
promować neutralność technologiczną,
interoperacyjność i innowacyjność oraz, w
razie potrzeby, zachęcać do takiego
działania państwa trzecie.
Or. en
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Uzasadnienie
Nie ma Ŝadnych racjonalnych powodów, by środki, które mają być promowane, ograniczały
się do Komisji.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67) Naruszenie ochrony danych
osobowych, w braku odpowiedniej i
szybkiej reakcji, moŜe prowadzić do
znacznej straty ekonomicznej i szkód
społecznych u danej osoby, w tym
oszustwa dotyczącego toŜsamości. Z tego
względu administrator, niezwłocznie po
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli
to moŜliwe, w ciągu 24 godzin powinien
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu.
Jeśli nie jest to moŜliwe w ciągu 24 godzin,
do zawiadomienia naleŜy dołączyć
stosowne wyjaśnienie powodów
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe
mogłyby ucierpieć wskutek takiego
naruszenia, powinny być niezwłocznie
zawiadamiane, aby umoŜliwić im podjęcie
niezbędnych środków ostroŜności.
Naruszenie powinno być uznawane za
wywierające niekorzystny wpływ na dane
osobowe lub prywatność podmiotu danych,
jeŜeli jego skutkiem mogą być np. kradzieŜ
lub oszustwo dotyczące toŜsamości,
uszkodzenie ciała, powaŜne upokorzenie
lub naruszenie dobrego imienia.
Zawiadomienie powinno zawierać opis
charakteru naruszenia ochrony danych
osobowych oraz zalecenia dla osoby
zainteresowanej dotyczące ograniczenia
potencjalnych niekorzystnych skutków
naruszenia. Zawiadomienia powinny być
przekazywane podmiotom danych tak
szybko jak to racjonalnie moŜliwe, w
ścisłej współpracy z organem nadzorczym
oraz z poszanowaniem wytycznych

(67) Naruszenie ochrony danych
osobowych, w braku odpowiedniej i
szybkiej reakcji, moŜe prowadzić do
znacznej straty ekonomicznej i szkód
społecznych u danej osoby, w tym
oszustwa dotyczącego toŜsamości. Z tego
względu administrator, niezwłocznie po
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli
to moŜliwe, w ciągu 72 godzin powinien
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu.
Jeśli nie jest to moŜliwe w ciągu 72 godzin,
do zawiadomienia naleŜy dołączyć
stosowne wyjaśnienie powodów
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe
mogłyby ucierpieć wskutek takiego
naruszenia, powinny być niezwłocznie
zawiadamiane, aby umoŜliwić im podjęcie
niezbędnych środków ostroŜności.
Naruszenie powinno być uznawane za
wywierające niekorzystny wpływ na dane
osobowe lub prywatność podmiotu danych,
jeŜeli jego skutkiem mogą być np. kradzieŜ
lub oszustwo dotyczące toŜsamości,
uszkodzenie ciała, powaŜne upokorzenie
lub naruszenie dobrego imienia.
Zawiadomienie powinno zawierać opis
charakteru naruszenia ochrony danych
osobowych oraz zalecenia dla osoby
zainteresowanej dotyczące ograniczenia
potencjalnych niekorzystnych skutków
naruszenia. Zawiadomienia powinny być
przekazywane podmiotom danych tak
szybko jak to racjonalnie moŜliwe, w
ścisłej współpracy z organem nadzorczym
oraz z poszanowaniem wytycznych
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przekazanych przez ten organ lub inne
właściwe organy (np. organy ścigania). Na
przykład szansa ograniczenia przez
podmioty danych bezpośredniego ryzyka
szkody wymagałaby szybkiego
zawiadomienia podmiotów danych, zaś
potrzeba wdroŜenia właściwych środków
w przypadku powtarzających się lub
podobnych naruszeń ochrony danych moŜe
usprawiedliwiać dłuŜsze opóźnienie.

przekazanych przez ten organ lub inne
właściwe organy (np. organy ścigania). Na
przykład szansa ograniczenia przez
podmioty danych bezpośredniego ryzyka
szkody wymagałaby szybkiego
zawiadomienia podmiotów danych, zaś
potrzeba wdroŜenia właściwych środków
w przypadku powtarzających się lub
podobnych naruszeń ochrony danych moŜe
usprawiedliwiać dłuŜsze opóźnienie.
Or. en

Uzasadnienie
PoniewaŜ zawiadomienie w ciągu 24 godzin nie zawsze jest moŜliwe, sprawozdawca
proponuje przedłuŜenie okresu zawiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu danych
osobowych do 72 godzin. Aby uniknąć zmęczenia podmiotów danych związanego z
zawiadamianiem, podmiot danych powinno się zawiadamiać wyłącznie o przypadkach, gdy
naruszenie danych moŜe niekorzystnie wpłynąć na ochronę danych osobowych lub
prywatność podmiotu danych, na przykład w przypadkach kradzieŜy lub naduŜycia
dotyczących toŜsamości, straty finansowej, uszkodzenia ciała, powaŜnego upokorzenia lub
naruszenia dobrego imienia. Zob. powiązane art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreślony

(73) Ocenę skutków w zakresie ochrony
danych powinien przeprowadzić organ
publiczny lub podmiot publiczny, o ile
takiej oceny nie dokonano do tej pory w
kontekście przyjęcia przepisów prawa
krajowego, na których opiera się
wykonanie zadań organu publicznego lub
podmiotu publicznego i które regulują
szczególną operację przetwarzania lub
zestaw omawianych operacji.

Or. en
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Uzasadnienie
Nawet jeśli organy publiczne przetwarzają dane na podstawie obowiązku prawnego, ocena
skutków w zakresie ochrony danych powinna mieć na celu zapewnienie zgodności z
przedmiotowym rozporządzeniem, a zwłaszcza zapewnienie minimalizacji i bezpieczeństwa
danych oraz złagodzenie wszelkiego ryzyka dla praw i wolności podmiotów danych. Zob.
powiązane skreślenie art. 33 ust. 5.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(74) Jeśli ocena skutków w zakresie
ochrony danych wykaŜe, Ŝe operacje
przetwarzania wiąŜą się z wysokim
poziomem konkretnych ryzyk dla praw i
wolności podmiotów danych, takich jak
pozbawienie osób fizycznych
przysługującego im prawa lub korzystanie
z konkretnych nowych technologii, przed
rozpoczęciem operacji naleŜy zasięgnąć
opinii organu nadzorczego na temat
ryzykownego przetwarzania, które
mogłoby być niezgodne z niniejszym
rozporządzeniem oraz przedstawić
propozycje naprawienia tej sytuacji. Opinii
naleŜy zasięgnąć równieŜ w trakcie
przygotowywania środka ustawodawczego
przez parlament narodowy lub środka
opartego na takim środku prawnym, który
określa charakter przetwarzania danych
oraz daje odpowiednie gwarancje.

(74) Jeśli ocena skutków w zakresie
ochrony danych wykaŜe, Ŝe operacje
przetwarzania wiąŜą się z wysokim
poziomem konkretnych ryzyk dla praw i
wolności podmiotów danych, takich jak
pozbawienie osób fizycznych
przysługującego im prawa lub korzystanie
z konkretnych nowych technologii, przed
rozpoczęciem operacji naleŜy zasięgnąć
opinii inspektora ochrony danych lub
organu nadzorczego na temat ryzykownego
przetwarzania, które mogłoby być
niezgodne z niniejszym rozporządzeniem,
oraz przedstawić propozycje naprawienia
tej sytuacji. Opinii naleŜy zasięgnąć
równieŜ w trakcie przygotowywania
środka ustawodawczego przez parlament
narodowy lub środka opartego na takim
środku prawnym, który określa charakter
przetwarzania danych oraz daje
odpowiednie gwarancje.
Or. en
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 75 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w
sektorze publicznym lub jeśli
przetwarzanie w sektorze prywatnym
prowadzi duŜe przedsiębiorstwo, lub jeśli
główna działalność przedsiębiorstwa,
niezaleŜnie od jego wielkości, obejmuje
operacje przetwarzania, które wymagają
regularnego i systematycznego
monitorowania, osoba trzecia powinna
wspomagać administratora lub podmiot
przetwarzający w monitorowaniu
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z
niniejszym rozporządzeniem. Taki
inspektor ochrony danych, który moŜe być
pracownikiem administratora, powinien
być w stanie niezaleŜnie wykonywać swoje
obowiązki i zadania.

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w
sektorze publicznym lub jeśli
przetwarzanie w sektorze prywatnym
odnosi się do ponad 500 podmiotów
danych rocznie lub jeśli główna
działalność przedsiębiorstwa, niezaleŜnie
od jego wielkości, obejmuje operacje
przetwarzania, które wymagają
regularnego i systematycznego
monitorowania, osoba trzecia powinna
wspomagać administratora lub podmiot
przetwarzający w monitorowaniu
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z
niniejszym rozporządzeniem. Określając,
czy przetwarzane są dane dotyczące duŜej
liczby podmiotów danych, nie powinno się
uwzględniać danych zarchiwizowanych,
które są ograniczone w ten sposób, Ŝe nie
podlegają normalnemu dostępowi do
danych ani operacjom przetwarzania
prowadzonym przez administratora oraz
nie mogą być juŜ zmieniane. Taki
inspektor ochrony danych, który moŜe być
pracownikiem administratora i moŜe
pracować na pełny etat, powinien być w
stanie niezaleŜnie wykonywać swoje
obowiązki i zadania. Przed
zaprojektowaniem, zamówieniem,
opracowaniem i ustanowieniem systemów
automatycznego przetwarzania danych
osobowych powinno się zasięgnąć opinii
zwłaszcza inspektora ochrony danych, aby
zapewnić zgodność z zasadami ochrony
prywatności juŜ w fazie projektowania
oraz domyślnej ochrony prywatności.
Or. en

PR\924343PL.doc
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Uzasadnienie
W erze „przetwarzania w chmurze”, kiedy nawet administratorzy działający na bardzo małą
skalę mogą przetwarzać duŜe ilości danych za pośrednictwem usług internetowych, próg
wyznaczający obowiązek mianowania inspektora ochrony danych nie powinien opierać się na
wielkości przedsiębiorstwa, lecz raczej na znaczeniu przetwarzania danych. Obejmuje to
kategorie przetwarzanych danych osobowych, rodzaj działalności polegającej na
przetwarzaniu oraz liczbę osób, których dane są przetwarzane. Zob. powiązany art. 35 ust. 1.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 75 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(75a) Inspektor ochrony danych powinien
mieć co najmniej następujące
kwalifikacje: obszerną wiedzę na temat
treści i stosowania prawa o ochronie
danych, w tym technicznych i
organizacyjnych środków i procedur;
znajomość wymogów technicznych w
zakresie ochrony prywatności w fazie
projektowania, domyślnej ochrony
prywatności oraz bezpieczeństwa danych;
wiedzę branŜową odpowiadającą wielkości
działalności administratora lub podmiotu
przetwarzającego oraz poufnemu
charakterowi danych, które mają być
przetwarzane; umiejętność prowadzenia
inspekcji, konsultacji, dokumentacji i
analizowania plików dziennika;
umiejętność współpracy z
przedstawicielami pracowników.
Administrator powinien umoŜliwiać
inspektorowi ochrony danych udział w
zaawansowanych szkoleniach mających
na celu podtrzymanie specjalistycznej
wiedzy niezbędnej do wykonywania jego
obowiązków.
Or. en
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Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest określenie niezbędnych kwalifikacji inspektora ochrony danych oraz
sprecyzowanie potrzeby umoŜliwienia mu udziału w zaawansowanych szkoleniach.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 76 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76) Zrzeszenia lub inne organy
reprezentujące róŜne kategorie
administratorów naleŜy zachęcać do
sporządzenia kodeksów postępowania, w
granicach niniejszego rozporządzenia, by
ułatwiać skuteczne stosowanie niniejszego
rozporządzenia, uwzględniając szczególny
charakter przetwarzania prowadzonego w
niektórych sektorach.

(76) Zrzeszenia lub inne organy
reprezentujące róŜne kategorie
administratorów naleŜy zachęcać do
sporządzenia kodeksów postępowania, w
granicach niniejszego rozporządzenia, by
ułatwiać skuteczne stosowanie niniejszego
rozporządzenia, uwzględniając szczególny
charakter przetwarzania prowadzonego w
niektórych sektorach. Takie kodeksy
powinny wyjaśniać stosowanie niniejszego
rozporządzenia w poszczególnych
sektorach biznesowych.
Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 77 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(77) By zwiększyć przejrzystość i
zgodność z niniejszym rozporządzeniem,
naleŜy zachęcać do ustanowienia
mechanizmów certyfikacji oraz
wprowadzenia pieczęci i oznaczeń w
zakresie ochrony danych, umoŜliwiając w
ten sposób podmiotom danych szybką
ocenę poziomu ochrony danych odnośnych
produktów i usług.

PR\924343PL.doc

(77) By zwiększyć przejrzystość i
zgodność z niniejszym rozporządzeniem,
naleŜy zachęcać do ustanowienia
mechanizmów certyfikacji oraz
wprowadzenia pieczęci i oznaczeń w
zakresie ochrony danych, umoŜliwiając w
ten sposób podmiotom danych szybką,
wiarygodną i weryfikowalną ocenę
poziomu ochrony danych odnośnych
produktów i usług.
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Or. en
Odniesienie do art. 39 ust. 1.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(80) Komisja moŜe podjąć decyzję, która
będzie obowiązywać w całej Unii, Ŝe
niektóre państwa trzecie lub teŜ jakieś
terytorium lub sektor, w którym odbywa
się przetwarzanie danych w państwie
trzecim, bądź organizacja międzynarodowa
oferują odpowiedni poziom ochrony
danych, gwarantując tym samym pewność
prawną i jednolitość w całej Unii, jeśli
chodzi o państwa trzecie lub organizacje
międzynarodowe uwaŜane za zapewniające
taki poziom ochrony. W takich
przypadkach przekazywanie danych
osobowych do tych państw moŜe odbywać
się bez potrzeby uzyskania dalszego
zezwolenia.

(80) Komisja moŜe podjąć decyzję, która
będzie obowiązywać w całej Unii, Ŝe
niektóre państwa trzecie lub teŜ jakieś
terytorium w państwie trzecim, bądź
organizacja międzynarodowa oferują
odpowiedni poziom ochrony danych,
gwarantując tym samym pewność prawa i
jednolitość w całej Unii, jeśli chodzi o
państwa trzecie lub organizacje
międzynarodowe uwaŜane za zapewniające
taki poziom ochrony. W takich
przypadkach przekazywanie danych
osobowych do tych państw moŜe odbywać
się bez potrzeby uzyskania dalszego
zezwolenia.

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z poprawki do art. 41 ust. 1.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(82) Komisja moŜe równieŜ uznać, Ŝe
państwo trzecie lub terytorium bądź sektor,
w którym odbywa się przetwarzanie

(82) Komisja moŜe równieŜ uznać, Ŝe
państwo trzecie lub terytorium w państwie
trzecim, albo organizacja międzynarodowa

PE501.927v04-00

PL

46/230

PR\924343PL.doc

danych w państwie trzecim, albo
organizacja międzynarodowa nie oferują
odpowiedniego poziomu ochrony danych.
W związku z tym przekazywanie danych
osobowych do tego państwa trzeciego
powinno być zakazane. W takim
przypadku naleŜałoby przewidzieć
moŜliwość odbywania konsultacji między
Komisją a tymi państwami trzecimi lub
organizacjami międzynarodowymi.

nie oferują odpowiedniego poziomu
ochrony danych. W związku z tym
przekazywanie danych osobowych do tego
państwa trzeciego powinno być zakazane.
W takim przypadku naleŜałoby
przewidzieć moŜliwość odbywania
konsultacji między Komisją a tymi
państwami trzecimi lub organizacjami
międzynarodowymi.

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z poprawki do art. 42 ust. 2 lit. b).
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 89 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(89) W kaŜdym przypadku, jeśli Komicja
nie podjęła decyzji stwierdzającej
odpowiedni poziomu ochrony danych w
państwie trzecim, administrator lub
podmiot przetwarzający powinni
skorzystać z rozwiązań, które dają
podmiotom danych gwarancję, Ŝe będą one
nadal podlegać podstawowym prawom i
gwarancjom w zakresie przetwarzania ich
danych w Unii, takŜe po przekazaniu
danych.

(89) W kaŜdym przypadku, jeśli Komisja
nie podjęła decyzji stwierdzającej
odpowiedni poziom ochrony danych w
państwie trzecim, administrator lub
podmiot przetwarzający powinni
skorzystać z rozwiązań, które dają
podmiotom danych prawnie wiąŜącą
gwarancję, Ŝe będą one nadal podlegać
podstawowym prawom i gwarancjom w
zakresie przetwarzania ich danych w Unii,
takŜe po przekazaniu danych. Taka
gwarancja powinna obejmować
odszkodowanie finansowe w przypadkach
utraty, niedozwolonego dostępu lub
przetwarzania danych oraz obowiązek
udzielenia wszelkich szczegółowych
informacji dotyczących dostępu organów
publicznych do danych w państwie
trzecim, niezaleŜnie od przepisów
krajowych.
Or. en
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Uzasadnienie
Wyjaśnienie, Ŝe przekazywanie danych do państw trzecich zawsze powinno odbywać się na
podstawie prawnie wiąŜącego instrumentu, który zapewnia równieŜ odszkodowanie oraz
informowanie organów nadzorczych. Odniesienie do art. 42 ust. 1 i art. 44 ust. 1 lit. h).
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 92 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(92) Utworzenie w państwach
członkowskich organów nadzorczych,
wykonujących swoje funkcje w sposób
całkowicie niezaleŜny, jest zasadniczym
elementem ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
Państwa członkowskie mogą ustanowić
więcej niŜ jeden organu nadzorczy, by
odzwierciedlić swoją strukturę
konstytucyjną, organizacyjną i
administracyjną.

(92) Utworzenie w państwach
członkowskich organów nadzorczych,
wykonujących swoje funkcje w sposób
całkowicie niezaleŜny, jest zasadniczym
elementem ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
Państwa członkowskie mogą ustanowić
więcej niŜ jeden organ nadzorczy, by
odzwierciedlić swoją strukturę
konstytucyjną, organizacyjną i
administracyjną. Organ dysponuje
odpowiednimi zasobami finansowymi i
kadrowymi umoŜliwiającymi sprawowanie
jego funkcji w pełnym zakresie, z
uwzględnieniem wielkości populacji oraz
liczby operacji przetwarzania danych
osobowych.
Or. en

Uzasadnienie
Organy nadzorcze, które muszą być całkowicie niezaleŜne, muszą dysponować
wystarczającymi zasobami umoŜliwiającymi im skuteczne wykonywanie ich zadań. Poprawka
ta zawiera wyraźniejsze wytyczne dotyczące sposobu określenia odpowiedniości zasobów.
Zob. powiązaną poprawkę do pkt 95 preambuły. Odniesienie do art. 47 ust. 5.
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(94) KaŜdy organ nadzorczy powinien
zostać wyposaŜony w odpowiednie zasoby
finansowe i ludzkie, pomieszczenia i
infrastrukturę, niezbędne do skutecznego
wykonywania swoich zadań, w tym zadań
związanych ze wzajemną pomocą i
współpracą z innymi organami
nadzorczymi w całej Unii.

(94) KaŜdy organ nadzorczy powinien
zostać wyposaŜony w odpowiednie zasoby
finansowe i ludzkie, ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia
odpowiednich umiejętności technicznych i
prawnych personelu, a takŜe w
pomieszczenia i infrastrukturę, niezbędne
do skutecznego wykonywania swoich
zadań, w tym zadań związanych ze
wzajemną pomocą i współpracą z innymi
organami nadzorczymi w całej Unii.
Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 95 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(95) Warunki ogólne członkostwa w
organie nadzorczym powinny być
określone w przepisach prawa kaŜdego
państwa członkowskiego i powinny w
szczególności przewidywać, iŜ członkowie
tego organu powinni być wyznaczeni przez
parlament albo przez rząd państwa
członkowskiego oraz obejmować zasady
dotyczące kwalifikacji i stanowiska tych
członków.

(95) Warunki ogólne członkostwa w
organie nadzorczym powinny być
określone w przepisach prawa kaŜdego
państwa członkowskiego i powinny w
szczególności przewidywać, iŜ członkowie
tego organu powinni być wyznaczeni przez
parlament albo przez rząd po zasięgnięciu
opinii parlamentu danego państwa
członkowskiego, z naleŜytym
uwzględnieniem ograniczenia moŜliwości
ingerencji politycznej, oraz obejmować
zasady dotyczące kwalifikacji członków,
unikania konfliktów interesów i
stanowiska tych członków.
Or. en
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Uzasadnienie
Doprecyzowanie niezaleŜności członków organów nadzorczych. Odniesienie do art. 48 ust. 1 i
art. 49.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 97 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(97) Jeśli przetwarzanie danych
osobowych w kontekście działalności
prowadzonej w siedzibie administratora
lub podmiotu przetwarzającego w Unii
odbywa się w kilku państwach, jeden organ
nadzorczy powinien być właściwy w
zakresie monitorowania działalności
administratora lub podmiotu
przetwarzającego w całej Unii oraz
podejmowania odnośnych decyzji, by
zwiększyć spójne stosowanie,
zagwarantować pewność prawną oraz
ograniczyć obciąŜenie administracyjne
administratorów i podmiotów
przetwarzających.

(97) Jeśli przetwarzanie danych
osobowych w kontekście działalności
prowadzonej w siedzibie administratora
lub podmiotu przetwarzającego w Unii
odbywa się w kilku państwach, jeden organ
nadzorczy powinien pełnić rolę
pojedynczego punktu kontaktowego dla
administratora lub podmiotu
przetwarzającego w całej Unii oraz
podejmować odnośne decyzje, by
zwiększyć spójne stosowanie,
zagwarantować pewność prawa oraz
ograniczyć obciąŜenie administracyjne
administratorów i podmiotów
przetwarzających.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta odnosi się do zaproponowanego nowego mechanizmu zgodności. Zob. art. 54a
(nowy).
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(98) Właściwym organem, zapewniającym
taki punkt kompleksowej obsługi,
powinien być organ nadzorczy państwa
członkowskiego, w którym administrator
PE501.927v04-00

PL

(98) Organem głównym, zapewniającym
taki punkt kompleksowej obsługi,
powinien być organ nadzorczy państwa
członkowskiego, w którym administrator
50/230
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lub podmiot przetwarzający ma siedzibę
główną.

lub podmiot przetwarzający ma siedzibę
główną. Europejska Rada Ochrony
Danych moŜe wyznaczyć organ główny w
określonych przypadkach na wniosek
właściwego organu.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do zaproponowanego nowego mechanizmu zgodności. Zob. art. 48
ust. 1 i art. 49.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 101 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(101) KaŜdy organ nadzorczy powinien
rozpatrywać skargi złoŜone przez podmiot
danych oraz przeprowadzić stosowne
dochodzenie. Dochodzenie na podstawie
skargi powinno być prowadzone, z
zastrzeŜeniem kontroli sądowej, w zakresie
odpowiednim do konkretnej sprawy. Organ
nadzorczy powinien poinformować
podmiot danych o postępach i wyniku
skargi w rozsądnym terminie. Jeśli dana
sprawa wymaga prowadzenia dalszego
dochodzenia lub koordynacji z innym
organem nadzorczym, podmiot danych
powinien być o tym poinformowany.

(101) KaŜdy organ nadzorczy powinien
rozpatrywać skargi złoŜone przez podmiot
danych lub zrzeszenie działające w
interesie publicznym oraz przeprowadzić
stosowne dochodzenie. Dochodzenie na
podstawie skargi powinno być
prowadzone, z zastrzeŜeniem kontroli
sądowej, w zakresie odpowiednim do
konkretnej sprawy. Organ nadzorczy
powinien poinformować podmiot danych
lub zrzeszenie o postępach i wyniku skargi
w rozsądnym terminie. Jeśli dana sprawa
wymaga prowadzenia dalszego
dochodzenia lub koordynacji z innym
organem nadzorczym, podmiot danych
powinien być o tym poinformowany.
Or. en

Uzasadnienie
Zob. art. 73 ust. 2.
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Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 104 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(104) KaŜdy organ nadzorczy powinien
mieć prawo udziału w operacjach
prowadzonych wspólnie przez organy
nadzorcze. Organ nadzoru, który otrzyma
stosowny wniosek, powinien mieć
obowiązek udzielenia odpowiedzi w ściśle
określonym terminie.

(104) KaŜdy organ nadzorczy powinien
mieć prawo udziału w operacjach
prowadzonych wspólnie przez organy
nadzorcze. Organ nadzoru, który otrzyma
stosowny wniosek, powinien mieć
obowiązek udzielenia odpowiedzi w ściśle
określonym terminie. Europejska Rada
Ochrony Danych powinna mieć
moŜliwość koordynowania takich działań
na Ŝyczenie zainteresowanych organów
nadzorczych.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta odnosi się do zaproponowanego nowego mechanizmu zgodności. Zob. art. 52
ust. 3 i art. 56 ust. 2.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 106 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(106a) Aby zapewnić spójne stosowanie
niniejszego rozporządzenia, Europejska
Rada Ochrony Danych moŜe przyjąć
wiąŜący środek, o ile tak postanowią dwie
trzecie jej członków.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do zaproponowanego nowego mechanizmu zgodności. Europejska
Rada Ochrony Danych – jako ostatnia instancja – powinna mieć uprawnienia do przyjęcia
wiąŜącej decyzji, w przypadku gdy zainteresowane organy nadzorcze spierają się w kwestii
PE501.927v04-00
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danego środka.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(107) By zapewnić zgodność z przepisami
niniejszego rozporządzenia, Komisja moŜe
przyjąć opinię lub podjąć decyzję w tej
sprawie, Ŝądając od organu nadzorczego
zawieszenia tego projektu środka.

(107) By zapewnić zgodność z przepisami
niniejszego rozporządzenia, Komisja moŜe
przyjąć opinię na temat wniesionych
spraw. Komisja moŜe odwołać się do
Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Komisja moŜe zaŜądać od
Trybunału zawieszenia tego środka w
trybie pilnym, jeśli jest to konieczne, aby
uniknąć nieodwracalnych szkód.
Or. en

Uzasadnienie
Komisja moŜe przyjąć decyzję w sprawie rozstrzyganej w ramach nowego mechanizmu
zgodności, którą to decyzję zainteresowany organ nadzorczy musi uwzględnić w jak
największym zakresie. W przeciwnym razie organ nadzorczy musi przedstawić uzasadnioną
opinię. Komisja – jako ostatnia instancja – moŜe zakwestionować wiąŜącą decyzję
Europejskiej Rady Ochrony Danych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
oraz zaŜądać zawieszenia tego środka. Odniesienie do nowego art. 61a.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 110 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(110) Na szczeblu Unii naleŜy ustanowić
Europejską Radę Ochrony Danych.
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds.
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie
Przetwarzania Danych Osobowych
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE.
W jej skład powinni wchodzić szefowie
organów nadzorczych wszystkich państw
członkowskich oraz Europejski Inspektor
PR\924343PL.doc

(110) Na szczeblu Unii naleŜy ustanowić
Europejską Radę Ochrony Danych.
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds.
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie
Przetwarzania Danych Osobowych
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE.
W jej skład powinni wchodzić szefowie
organów nadzorczych wszystkich państw
członkowskich oraz Europejski Inspektor
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Ochrony Danych. Komisja powinna
uczestniczyć w jej działaniach. Europejska
Rada Ochrony Danych powinna
przyczyniać się do spójnego stosowania
przepisów niniejszego rozporządzenia na
terytorium całej Unii, w tym poprzez
doradzanie Komisji i promowanie
współpracy organów nadzorczych na
terytorium całej Unii. Wypełniając swoje
zadania, Europejska Rada Ochrony Danych
powinna działać niezaleŜnie.

Ochrony Danych. Komisja powinna
uczestniczyć w jej działaniach. Europejska
Rada Ochrony Danych powinna
przyczyniać się do spójnego stosowania
przepisów niniejszego rozporządzenia na
terytorium całej Unii, w tym poprzez
doradzanie instytucjom Unii Europejskiej
i promowanie współpracy organów
nadzorczych na terytorium całej Unii, w
tym koordynacji wspólnych operacji.
Wypełniając swoje zadania, Europejska
Rada Ochrony Danych powinna działać
niezaleŜnie.
Or. en

Uzasadnienie
Odniesienie do art. 64 ust. 1.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 112 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(112) KaŜdy organ, organizacja lub
zrzeszenie działające w interesie
publicznym, które zostało utworzone
zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, powinno mieć prawo do
złoŜenia skargi do organu nadzorczego lub
wykonania prawa do sądowego środka
ochrony prawnej w imieniu podmiotów
danych, lub teŜ złoŜenia, niezaleŜnie od
skargi podmiotu danych, własnej skargi,
jeśli uzna, iŜ doszło do naruszenia ochrony
danych osobowych.

(112) KaŜdy organ, organizacja lub
zrzeszenie, które ma na celu ochronę
praw i interesów podmiotów danych w
zakresie ochrony ich danych i które
zostało utworzone zgodnie z prawem
państwa członkowskiego, powinno mieć
prawo do złoŜenia skargi do organu
nadzorczego lub wykonania prawa do
sądowego środka ochrony prawnej w
imieniu podmiotów danych, lub teŜ
złoŜenia, niezaleŜnie od skargi podmiotu
danych, własnej skargi, jeśli uzna, iŜ
doszło do naruszenia ochrony danych
osobowych.

Or. en
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Uzasadnienie
Konieczne jest zapewnienie lepszych moŜliwości dochodzenia skutecznego zadośćuczynienia,
w tym przez zrzeszenia działające w interesie publicznym. Zob. powiązaną poprawkę do
art. 73 ust. 2 i art. 76 ust. 1.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 114 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(114) By wzmocnić ochronę sądową
podmiotu danych w sytuacjach, w których
właściwy organ nadzorczy ma siedzibę w
innym państwie członkowskim niŜ to, w
którym mieszka podmiot danych, podmiot
danych moŜe zwrócić się do podmiotu,
organizacji lub zrzeszenia mającego na
celu ochronę praw i interesów podmiotu
danych w zakresie ochrony jego danych z
wnioskiem o wszczęcie w jego imieniu
postępowania przeciwko temu organowi
nadzorczemu we właściwym sądzie innego
państwa członkowskiego.

(114) By wzmocnić ochronę sądową
podmiotu danych w sytuacjach, w których
właściwy organ nadzorczy ma siedzibę w
innym państwie członkowskim niŜ to, w
którym mieszka podmiot danych, podmiot
danych moŜe zwrócić się do podmiotu,
organizacji lub zrzeszenia działającego w
interesie publicznym z wnioskiem o
wszczęcie w jego imieniu postępowania
przeciwko temu organowi nadzorczemu we
właściwym sądzie innego państwa
członkowskiego.

Or. en
Uzasadnienie
Uściślenie, Ŝe nie tylko wyspecjalizowane zrzeszenia zajmujące się ochroną danych mogą
działać w imieniu podmiotów danych. Odniesienie do art. 74 ust. 3.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 116 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(116) W przypadku postępowania
przeciwko administratorowi lub
podmiotowi przetwarzającemu, powód
powinien mieć moŜliwość wniesienia
pozwu do sądu w państwie członkowskim,

(116) W przypadku postępowania
przeciwko administratorowi lub
podmiotowi przetwarzającemu, powód
powinien mieć moŜliwość wniesienia
pozwu do sądu w państwie członkowskim,
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w którym administrator lub podmiot
przetwarzający mają siedzibę lub w którym
mieszka podmiot danych, chyba Ŝe
administrator jest organem publicznym
działającym w ramach wykonywania
swoich uprawnień publicznych.

w którym administrator lub podmiot
przetwarzający mają siedzibę lub w którym
mieszka podmiot danych, chyba Ŝe
administrator jest organem publicznym
państwa członkowskiego działającym w
ramach wykonywania swoich uprawnień
publicznych.
Or. en

Uzasadnienie
Uściślenie, Ŝe nie dotyczy to organów publicznych państw trzecich. Odniesienie do art. 75
ust. 2.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub
literackiego powinno kwalifikować się do
zwolnienia z wymogów niektórych
przepisów niniejszego rozporządzenia, by
pogodzić prawo do ochrony danych
osobowych z prawem do wolności
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do
uzyskiwania i udzielania informacji, co
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności
zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych w dziedzinie techniki
audiowizualnej oraz w archiwach danych i
bibliotekach prasowych. Z tego względu
państwa członkowskie powinny przyjąć
środki ustawodawcze, które powinny
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do
zapewnienia równowagi pomiędzy
prawami podstawowymi. Państwa
członkowskie powinny przyjąć takie
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady

(121) O ile to konieczne, zwolnienia z
wymogów niektórych przepisów
niniejszego rozporządzenia dotyczących
przetwarzania danych osobowych lub
odstępstwa od tych wymogów powinny być
moŜliwe, by pogodzić prawo do ochrony
danych osobowych z prawem do wolności
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do
uzyskiwania i udzielania informacji, co
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności
zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych w dziedzinie techniki
audiowizualnej oraz w archiwach danych i
bibliotekach prasowych. Z tego względu
państwa członkowskie powinny przyjąć
środki ustawodawcze, które powinny
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do
zapewnienia równowagi pomiędzy
prawami podstawowymi. Państwa
członkowskie powinny przyjąć takie
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady
ogólne, prawa podmiotów danych,
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ogólne, prawa podmiotów danych,
administratora i podmiot przetwarzający,
przekazywanie danych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych, organy
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie
powinno to jednak powodować
wprowadzenia przez państwa
członkowskie wyjątków od innych
przepisów rozporządzenia. W celu
uwzględnienia znaczenia prawa do
wolności wypowiedzi w kaŜdym
demokratycznym społeczeństwie, naleŜy
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej
wolności, takich jak szeroko rozumiane
dziennikarstwo. Państwa członkowskie
powinny zatem zaklasyfikować jako
działalność „dziennikarską” do celów
wyjątków i odstępstw określonych w
niniejszym rozporządzeniu, działalność
której przedmiotem jest ujawnianie opinii
publicznej informacji, opinii lub
pomysłów, niezaleŜnie od nośnika
wykorzystanego do ich przekazania.
Działalność ta nie powinna być
ograniczona do agencji medialnych i
moŜe być podejmowana zarówno w celach
dochodowych, jak i w celach
niedochodowych.

administratora i podmiot przetwarzający,
przekazywanie danych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych, organy
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie
powinno to jednak powodować
wprowadzenia przez państwa
członkowskie wyjątków od innych
przepisów rozporządzenia. W celu
uwzględnienia znaczenia prawa do
wolności wypowiedzi w kaŜdym
demokratycznym społeczeństwie, naleŜy
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej
wolności, takich jak szeroko rozumiane
dziennikarstwo.

Or. en
Uzasadnienie
Uściślenie, Ŝe wolność wypowiedzi jest chroniona ogółem, a nie tylko w odniesieniu do
dziennikarzy, artystów czy pisarzy. Odniesienie do art. 80 ust. 1.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 122 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(122) Przetwarzanie danych osobowych
dotyczących zdrowia, jako szczególnej
kategorii danych, które zasługują na
PR\924343PL.doc

(122) Przetwarzanie danych osobowych
dotyczących zdrowia, jako szczególnej
kategorii danych, które zasługują na
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wyŜszy poziom ochrony, moŜe być często
uzasadnione wieloma względami
przemawiającymi na korzyść
poszczególnych osób i społeczeństwa jako
całości, zwłaszcza w kontekście
zapewnienia ciągłości transgranicznej
opieki zdrowotnej. Z tego względu
niniejsze rozporządzenie powinno
przewidywać zharmonizowane warunki
przetwarzania danych dotyczących
zdrowia, z zastrzeŜeniem szczególnych i
odpowiednich gwarancji w celu ochrony
podstawowych praw i danych osobowych
osób fizycznych. Obejmuje to prawo osób
fizycznych do dostępu do ich danych
osobowych dotyczących zdrowia, na
przykład danych w dokumentacji
medycznej zawierających takie informacje,
jak diagnoza, wyniki badań, oceny
dokonywane przez lekarzy prowadzących
leczenie oraz informacje na temat
wszelkich stosowanych terapii lub
przeprowadzonych zabiegów.

wyŜszy poziom ochrony, moŜe być
uzasadnione na korzyść poszczególnych
osób i społeczeństwa jako całości,
zwłaszcza w kontekście zapewnienia
ciągłości transgranicznej opieki
zdrowotnej. Z tego względu niniejsze
rozporządzenie powinno przewidywać
zharmonizowane warunki przetwarzania
danych dotyczących zdrowia, z
zastrzeŜeniem szczególnych i
odpowiednich gwarancji w celu ochrony
podstawowych praw i danych osobowych
osób fizycznych. Obejmuje to prawo osób
fizycznych do dostępu do ich danych
osobowych dotyczących zdrowia, na
przykład danych w dokumentacji
medycznej zawierających takie informacje,
jak diagnoza, wyniki badań, oceny
dokonywane przez lekarzy prowadzących
leczenie oraz informacje na temat
wszelkich stosowanych terapii lub
przeprowadzonych zabiegów.

Or. en
Uzasadnienie
Odniesienie do art. 81 ust. 1.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(124) Zasady ogólne ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych powinny mieć takŜe
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania
danych osobowych pracowników w
kontekście zatrudnienia państwa
członkowskie powinny mieć moŜliwość, w
granicach niniejszego rozporządzenia,

(124) Zasady ogólne ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych powinny mieć takŜe
zastosowanie w kontekście zatrudnienia i
zabezpieczenia społecznego. Zatem w celu
regulacji przetwarzania danych osobowych
pracowników w kontekście zatrudnienia
państwa członkowskie powinny mieć
moŜliwość, zgodnie z niniejszym

PE501.927v04-00

PL

58/230

PR\924343PL.doc

przyjmowania w drodze ustawy przepisów
szczególnych dotyczących przetwarzania
danych osobowych w sektorze
zatrudnienia.

rozporządzeniem, przyjmowania w drodze
ustawy przepisów szczególnych
dotyczących przetwarzania danych
osobowych w sektorze zatrudnienia.
Or. en

Uzasadnienie
Podobnie jak zatrudnienie, zabezpieczenie społeczne jest bardzo skomplikowaną dziedziną,
której wiele szczegółowych kwestii jest regulowanych na szczeblu krajowym. W związku z tym
państwa członkowskie powinny móc przyjmować lub utrzymywać szczególne przepisy
regulujące szczegóły ochrony danych w odniesieniu do instytucji publicznych w tym zakresie.
Odniesienie do art. 82 i nowego art. 82a.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 129 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(129) By spełnić cele niniejszego
rozporządzenia, mianowicie chronić
podstawowe prawa i wolności osób
fizycznych, w szczególności ich prawo do
ochrony danych osobowych, oraz by
zagwarantować swobodny przepływ
danych osobowych w Unii, naleŜy
przekazać Komisji uprawnienie do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Akty delegowane powinny
być w szczególności przyjmowane z
poszanowaniem zgodności przetwarzania
z prawem; określania kryteriów i
warunków zgody dziecka, przetwarzania
szczególnych kategorii danych; określania
kryteriów i warunków wyraźnie
przesadnych wniosków i nadmiernych
opłat za wykonanie prawa podmiotu
danych; kryteriów i wymogów dotyczących
informacji przekazywanych podmiotowi
danych oraz w zakresie prawa dostępu;
prawa do bycia zapomnianym i do
usunięcia danych; środków opartych na

(129) By spełnić cele niniejszego
rozporządzenia, mianowicie chronić
podstawowe prawa i wolności osób
fizycznych, w szczególności ich prawo do
ochrony danych osobowych, oraz by
zagwarantować swobodny przepływ
danych osobowych w Unii, naleŜy
przekazać Komisji uprawnienie do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. W szczególności naleŜy
przyjąć akty delegowane określające
techniczne standardy wyraŜania zgody;
określające warunki piktograficznego
przekazywania informacji; określające
kryteria i warunki wyraźnie przesadnych
wniosków i nadmiernych opłat za
wykonanie prawa podmiotu danych;
kryteria i wymogi dotyczące informacji
przekazywanych podmiotowi danych oraz
w zakresie prawa dostępu; prawo do bycia
zapomnianym i do usunięcia danych;
kryteria i wymogi weryfikacji
odpowiedzialności administratora; kryteria
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i wymogi w zakresie stwierdzenia
naruszenia ochrony danych osobowych i
zawiadomienia organu nadzorczego oraz
warunków, w których naruszenie danych
osobowych moŜe niekorzystnie wpłynąć na
podmiot danych; kryteria i warunki
operacji przetwarzania wymagających
przeprowadzenia oceny skutków w
zakresie ochrony danych; kryteria i
wymogi określenia wysokiego stopnia
szczególnych zagroŜeń, które wymagają
uprzedniej konsultacji; kodeksy
postępowania; kryteria i wymogi w
zakresie mechanizmów certyfikacji;
odpowiedni poziom ochrony przyznanej
przez państwo trzecie bądź organizację
międzynarodową; sankcje
administracyjne; przetwarzanie w celach
zdrowotnych; przetwarzanie w kontekście
zatrudnienia oraz przetwarzanie do celów
badań historycznych, statystycznych i
naukowych. Szczególnie waŜne jest, aby w
czasie prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym
konsultacje z ekspertami, a zwłaszcza z
Europejską Radą Ochrony Danych. W
trakcie przygotowywania i opracowywania
aktów delegowanych Komisja powinna
zapewnić jednoczesne, terminowe i
odpowiednie przekazanie stosownych
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie.

profilowaniu; kryteriów i wymogów w
zakresie odpowiedzialności administratora,
uwzględnienia danych juŜ w fazie
projektowania oraz ochrony danych jako
opcji domyślnej; podmiotu
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w
zakresie dokumentacji oraz
bezpieczeństwa przetwarzania; kryteriów i
wymogów w zakresie stwierdzenia
naruszenia ochrony danych osobowych i
zawiadomienia organu nadzorczego oraz
warunków, w których naruszenie danych
osobowych moŜe niekorzystnie wpłynąć na
podmiot danych; kryteriów i warunków
operacji przetwarzania wymagających
przeprowadzenia oceny skutków w
zakresie ochrony danych; kryteriów i
wymogów określenia wysokiego stopnia
szczególnych zagroŜeń, które wymagają
uprzedniej konsultacji; wskazania i
określenia zadań inspektora ochrony
danych; kodeksów postępowania;
kryteriów i wymogów w zakresie
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i
wymogów w zakresie przekazywania
danych na podstawie wiąŜących reguł
korporacyjnych; odstępstw dotyczących
przetwarzania; sankcji administracyjnych;
przetwarzania w celach zdrowotnych;
przetwarzania w kontekście zatrudnienia
oraz przetwarzania do celów badań
historycznych, statystycznych i
naukowych. Szczególnie waŜne jest, aby w
czasie prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym
na poziomie ekspertów. W trakcie
przygotowywania i opracowywania aktów
delegowanych Komisja powinna zapewnić
jednoczesne, terminowe i odpowiednie
przekazanie stosownych dokumentów
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en
Uzasadnienie
Odniesienie do art. 86 ust. 1.
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Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 130 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(130) Aby zagwarantować jednolite
warunki wdraŜania niniejszego
rozporządzenia, naleŜy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze w zakresie:
opracowania standardowych formularzy
dotyczących przetwarzania danych
osobowych dziecka; standardowych
procedur i formularzy w zakresie
wykonywania praw przez podmioty
danych; standardowych formularzy
słuŜących przekazywaniu informacji
podmiotowi danych; standardowych
formularzy i procedur dotyczących prawa
dostępu; prawa przenoszenia danych;
standardowych formularzy dotyczących
odpowiedzialności administratora za
uwzględnienie ochrony danych juŜ w fazie
projektowania, domyślną ochronę danych
oraz dokumentację; szczególnych
wymogów w zakresie bezpieczeństwa
przetwarzania; standardowego formatu i
procedur dotyczących zawiadomienia
organu nadzorczego o naruszeniu ochrony
danych osobowych oraz przekazywania
informacji o naruszeniu ochrony danych
osobowych podmiotowi danych;
standardów i procedur w zakresie oceny
skutków w zakresie ochrony danych;
formularzy i procedur dotyczących
uprzedniego zezwolenia i uprzedniej
konsultacji; technicznych standardów i
mechanizmów certyfikacji;
odpowiedniego poziomu ochrony
przyznanej przez państwo trzecie, na jego
terytorium bądź przez sektor, w którym
odbywa się przetwarzanie danych w tym
państwie trzecim, bądź teŜ organizację
międzynarodową; ujawnień, na które
Unia nie wyraziła zgody; wzajemnej

(130) Aby zagwarantować jednolite
warunki wdraŜania niniejszego
rozporządzenia, naleŜy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze w zakresie:
opracowania standardowych formularzy
dotyczących przetwarzania danych
osobowych dziecka; standardowych
procedur i formularzy w zakresie
wykonywania praw przez podmioty
danych; standardowych formularzy
słuŜących przekazywaniu informacji
podmiotowi danych; standardowych
formularzy i procedur dotyczących prawa
dostępu; standardowych formularzy
dotyczących odpowiedzialności
administratora za uwzględnienie ochrony
danych juŜ w fazie projektowania,
domyślną ochronę danych oraz
dokumentację; standardowego formatu i
procedur dotyczących zawiadomienia
organu nadzorczego o naruszeniu ochrony
danych osobowych oraz przekazywania
informacji o naruszeniu ochrony danych
osobowych podmiotowi danych;
formularzy dotyczących uprzedniego
zezwolenia i uprzedniej konsultacji;
standardowego formularza słuŜącego
powiadamianiu o decyzji państwa
trzeciego Ŝądającego ujawnienia danych
osobowych; formatu i procedur wymiany
informacji na temat wiąŜących reguł
korporacyjnych drogą elektroniczną;
decyzji podejmowanych na mocy
mechanizmu współpracy. Szczególnie
waŜne jest, aby w czasie prac
przygotowawczych Komisja prowadziła
stosowne konsultacje, w tym konsultacje z
ekspertami, a zwłaszcza z Europejską
Radą Ochrony Danych. Uprawnienia te
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pomocy; wspólnych operacji; decyzji
podejmowanych na mocy mechanizmu
współpracy. Uprawnienia te powinny być
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne
dotyczące trybu kontroli przez państwa
członkowskie wykonywania uprawnień
wykonawczych przez Komisję. W tym
kontekście Komisja powinna rozwaŜyć
wprowadzenie szczególnych środków dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.

powinny być wykonywane zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu
kontroli przez państwa członkowskie
wykonywania uprawnień wykonawczych
przez Komisję. W tym kontekście Komisja
powinna rozwaŜyć wprowadzenie
szczególnych środków dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.

Or. en
Uzasadnienie
Odniesienie do art. 87 ust. 1.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 131 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(131) Procedurę sprawdzającą naleŜy
stosować w przypadku przyjmowania
standardowych formularzy dotyczących
zgody dziecka; standardowych procedur i
formularzy w zakresie wykonywania praw
przez podmioty danych; standardowych
formularzy słuŜących przekazywaniu
informacji podmiotowi danych;
standardowych formularzy i procedur
dotyczących prawa dostępu; prawa
przenoszenia danych; standardowych
formularzy dotyczących odpowiedzialności
administratora za uwzględnienie ochrony
danych juŜ w fazie projektowania,
domyślną ochronę danych oraz
dokumentację; szczególnych wymogów w
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania;
standardowego formatu i procedur

(131) Procedurę sprawdzającą naleŜy
stosować w przypadku przyjmowania
standardowych procedur i formularzy
dotyczących zgody dziecka;
standardowych procedur i formularzy w
zakresie wykonywania praw przez
podmioty danych; standardowych
formularzy słuŜących przekazywaniu
informacji podmiotowi danych;
standardowych formularzy i procedur
dotyczących prawa dostępu;
standardowych formularzy dotyczących
odpowiedzialności administratora za
uwzględnienie ochrony danych juŜ w fazie
projektowania, domyślną ochronę danych
oraz dokumentację; standardowego
formatu i procedur dotyczących
zawiadomienia organu nadzorczego o
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dotyczących zawiadamiania organu
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych
osobowych oraz przekazywania informacji
o naruszeniu ochrony danych osobowych
podmiotowi danych; standardów i
procedur dotyczących oceny skutków w
zakresie ochrony danych; formularzy i
procedur dotyczących uprzedniego
zezwolenia i uprzedniej konsultacji;
technicznych standardów i mechanizmów
certyfikacji; odpowiedniego poziomu
ochrony przyznanej przez państwo trzecie,
terytorium bądź sektor, w którym odbywa
się przetwarzanie danych w tym państwie
trzecim, bądź teŜ organizację
międzynarodową; ujawnień, na które
Unia nie wyraziła zgody; wzajemnej
pomocy; wspólnych operacji; decyzji
podejmowanych w ramach mechanizmu
zgodności, zwaŜywszy Ŝe akty te mają
charakter ogólny.

naruszeniu ochrony danych osobowych
oraz przekazywania informacji o
naruszeniu ochrony danych osobowych
podmiotowi danych; formularzy
dotyczących uprzedniego zezwolenia i
uprzedniej konsultacji; standardowego
formularza słuŜącego powiadamianiu o
decyzji państwa trzeciego Ŝądającego
ujawnienia danych osobowych; formatu i
procedur wymiany informacji na temat
wiąŜących reguł korporacyjnych drogą
elektroniczną; decyzji podejmowanych w
ramach mechanizmu zgodności,
zwaŜywszy Ŝe akty te mają charakter
ogólny.

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 132 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreślony

(132) Komisja powinna przyjąć akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie, jeśli, w uzasadnionych
przypadkach dotyczących państwa
trzeciego, terytorium lub sektora, w
którym przetwarzane są dane w tym
państwie trzecim lub w organizacji
międzynarodowej, które nie zapewniają
odpowiedniego poziomu ochrony, oraz w
odniesieniu do kwestii, o których
poinformowały organy nadzorcze w
ramach mechanizmu zgodności, jest to
uzasadnione szczególnie pilną potrzebą.
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Uzasadnienie
Adekwatność opiera się obecnie na akcie delegowanym, w związku z czym nie ma juŜ
powodów zastosowania trybu pilnego.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 134 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(134) Dyrektywa 95/46/WE powinna
zostać uchylona niniejszym
rozporządzeniem. Decyzje przyjęte przez
Komisję oraz zezwolenia wydane przez
organy nadzorcze na podstawie dyrektywy
95/46/WE powinny jednak pozostać w
mocy.

(134) Dyrektywa 95/46/WE powinna
zostać uchylona niniejszym
rozporządzeniem. Decyzje przyjęte przez
Komisję oraz zezwolenia wydane przez
organy nadzorcze na podstawie dyrektywy
95/46/WE powinny jednak pozostać w
mocy. Decyzje Komisji oraz zezwolenia
wydane przez organy nadzorcze,
odnoszące się do przekazywania danych
osobowych do państw trzecich, powinny
pozostać w mocy przez okres przejściowy
wynoszący dwa lata.
Or. en

Uzasadnienie
Określenie okresu przejściowego w celu dostosowania decyzji i zezwoleń do nowego
rozporządzenia.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 135 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(135a) Niniejsze rozporządzenie nie ma
zastosowania do przetwarzania danych
osobowych prowadzonego przez
instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii Europejskiej,
uregulowanego na mocy róŜnych
instrumentów prawnych, a w
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szczególności rozporządzenia (WE)
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. W
rezultacie niniejsze rozporządzenie nie
rozwiązuje kwestii braku całościowego
charakteru przepisów o ochronie danych
w Unii Europejskiej ani nierównego
poziomu ochrony praw podmiotów
danych. ZwaŜywszy na to, Ŝe zgodnie z
art. 8 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej oraz art. 16 TFUE prawo
podstawowe do ochrony danych
osobowych naleŜy zapewnić w sposób
spójny i jednorodny w całej Unii,
instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii Europejskiej powinny
podlegać tym samym przepisom
określonym w niniejszym rozporządzeniu,
a Komisja powinna przedstawić
odpowiednie wnioski prawne przed (datą
rozpoczęcia stosowania niniejszego
rozporządzenia) dokonaniem przeglądu
ram prawnych mających zastosowanie do
przetwarzania danych osobowych przez
instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii podczas prowadzenia
swojej działalności w celu dostosowania
ich do przepisów/zasad określonych w
niniejszym rozporządzeniu.
Or. en
Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest zapewnienie zgodności pomiędzy przedmiotowym rozporządzeniem i
przepisami regulującymi działalność instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE,
takimi jak rozporządzenie (WE) nr 45/2001, a takŜe wszystkich agencji UE, które dysponują
obecnie własnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych, co tworzy mozaikę przepisów,
przez co podmiotom danych bardzo trudno jest korzystać z ich praw. Zob. powiązany art. 89a
(nowy).
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Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 139 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(139) Biorąc pod uwagę, jak podkreślił
Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, iŜ prawo do ochrony danych
osobowych nie jest prawem
bezwzględnym, lecz musi być
rozpatrywane w odniesieniu do funkcji,
jaką pełni w społeczeństwie i
równowaŜone innymi podstawowymi
prawami, zgodnie z zasadą
proporcjonalności, niniejsze
rozporządzenie respektuje podstawowe
prawa i przestrzega zasad uznanych w
Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej zapisanych w Traktacie,
zwłaszcza prawa do poszanowania Ŝycia
prywatnego i rodzinnego, domu i
komunikowania się, prawa do ochrony
danych osobowych, wolności myśli,
sumienia i religii, wolności wypowiedzi i
informacji, wolności prowadzenia
działalności gospodarczej, prawa do
skutecznego środka ochrony prawnej,
rzetelnego procesu sądowego oraz
róŜnorodności kulturowej, religijnej i
językowej.

(139) Biorąc pod uwagę, jak podkreślił
Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, iŜ prawo do ochrony danych
osobowych nie jest prawem
bezwzględnym, lecz musi być
rozpatrywane w odniesieniu do funkcji,
jaką pełni w społeczeństwie i
równowaŜone innymi podstawowymi
prawami, zgodnie z zasadą
proporcjonalności, niniejsze
rozporządzenie respektuje podstawowe
prawa i przestrzega zasad uznanych w
Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej zapisanych w Traktacie,
zwłaszcza prawa do poszanowania Ŝycia
prywatnego i rodzinnego, domu i
komunikowania się, prawa do ochrony
danych osobowych, wolności myśli,
sumienia i religii, wolności wypowiedzi i
informacji, wolności prowadzenia
działalności gospodarczej, prawa do
skutecznego środka ochrony prawnej,
rzetelnego procesu sądowego oraz
róŜnorodności kulturowej, religijnej i
językowej. W szczególności naleŜy
respektować jurysdykcję sądów państw
członkowskich, Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka.
Or. en
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Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w ramach działalności wykraczającej
poza zakres prawa Unii, w szczególności
dotyczącej bezpieczeństwa narodowego;

a) w ramach działalności wykraczającej
poza zakres prawa Unii;
Or. en

Uzasadnienie
Bezpieczeństwo narodowe i tak wykracza poza zakres kompetencji UE, więc nie ma potrzeby
ponownego wzmiankowania o nim w tym miejscu.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
d) przez osobę fizyczną w ramach
własnych działań o charakterze czysto
osobistym lub domowym;

d) przez osobę fizyczną w celach innych
niŜ zarobkowe w ramach własnych działań
o charakterze czysto osobistym lub
domowym;

Or. en
Uzasadnienie
Przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w celach prywatnych i domowych
moŜe mieć czasami charakter zarobkowy (np. w przypadku sprzedaŜy prywatnych rzeczy
innym osobom prywatnym), lecz nadal nie powinno być objęte zakresem przedmiotowego
rozporządzenia, dopóki nie ma Ŝadnego związku z działalnością zawodową lub handlową.
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Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
lub ścigania, albo wykonywania kar
kryminalnych.

e) przez właściwe organy publiczne do
celów zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich lub ścigania, albo
wykonywania kar kryminalnych.
Or. en

Uzasadnienie
W przedmiotowym rozporządzeniu określono, Ŝe wyłączenie z zakresu rozporządzenia
obejmuje jedynie właściwe organy publiczne odpowiedzialne za egzekwowanie prawa (a nie
jednostki prywatne) oraz Ŝe obowiązujące prawodawstwo powinno zapewniać odpowiednie
gwarancje oparte na zasadach konieczności i proporcjonalności. Zob. powiązaną poprawkę
do art. 21.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2. Niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych podmiotów danych mających
miejsce zamieszkania w Unii przez
administratora niemającego siedziby w
Unii, gdy przetwarzanie ma na celu:

2. Niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych podmiotów danych mających
miejsce zamieszkania w Unii przez
administratora niemającego siedziby w
Unii, gdy przetwarzanie wiąŜe się z:

Or. en
Uzasadnienie
Przedmiotowe rozporządzenie powinno mieć równieŜ zastosowanie do administratora
niemającego siedziby w Unii, w przypadku gdy działalność polegająca na przetwarzaniu ma
na celu oferowanie towarów lub usług podmiotom danych w Unii, niezaleŜnie od tego, czy
płatność za te towary lub usługi jest wymagana, lub monitorowanie tych osób.
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Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) oferowaniem towarów lub usług takim
podmiotom danych w Unii, lub

a) oferowanie towarów lub usług takim
podmiotom danych w Unii, niezaleŜnie od
tego, czy płatność za te towary lub usługi
jest wymagana, lub
Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowe rozporządzenie musi mieć zastosowanie do całości przetwarzania związanego
z usługami, niezaleŜnie od tego, czy usługi te są płatne czy bezpłatne. Dodany fragment
zapewnia moŜliwość stosowania przedmiotowego rozporządzenia do tak zwanych
„bezpłatnych usług”.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) monitorowaniem ich zachowania.

b) monitorowanie tych podmiotów
danych.
Or. en
Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno obejmować nie tylko monitorowanie zachowania
rezydentów Unii przez administratorów danych poza Unią, na przykład poprzez wyszukiwanie
w internecie, lecz takŜe wszelkie działania związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych
osobowych dotyczących rezydentów Unii. Zob. powiązaną poprawkę do pkt 21 preambuły.
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Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę
fizyczną, którą moŜna zidentyfikować,
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą
wszelkich środków, które z rozsądnym
prawdopodobieństwem mogą być uŜyte
przez administratora lub inną osobę
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez
odniesienie do numeru identyfikacyjnego,
danych dotyczących lokalizacji,
identyfikatora online lub przynajmniej
jednego czynnika charakterystycznego dla
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej,
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub
społecznej toŜsamości tej osoby;

(1) „podmiot danych” oznacza
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę
fizyczną, którą moŜna zidentyfikować lub
wyodrębnić, bezpośrednio lub pośrednio,
samodzielnie lub w połączeniu z
towarzyszącymi im danymi, za pomocą
wszelkich środków, które z rozsądnym
prawdopodobieństwem mogą być uŜyte
przez administratora lub inną osobę
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez
odniesienie do unikatowego
identyfikatora, danych dotyczących
lokalizacji, identyfikatora online lub teŜ
przynajmniej jednego czynnika
charakterystycznego dla fizycznej,
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej,
ekonomicznej, kulturowej, społecznej lub
płciowej toŜsamości bądź orientacji
seksualnej tej osoby;
Or. en

Uzasadnienie
Pojęcie danych osobowych doprecyzowują obiektywne kryteria. Zob. powiązaną poprawkę do
punktów 23 i 24 preambuły.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(2a) „pseudonim” oznacza unikatowy
identyfikator, który jest specyficzny dla
danego kontekstu i nie pozwala na
bezpośrednią identyfikację osoby
fizycznej, lecz umoŜliwia wyodrębnienie
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podmiotu danych;
Or. en
Uzasadnienie
Co się tyczy wykorzystania danych z uŜyciem pseudonimów, moŜna by wprowadzić
odstępstwa w odniesieniu do obowiązków administratora danych. Zob. powiązane poprawki
do pkt 23 preambuły i art. 7.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(3a) „przekazanie” oznacza kaŜdy rodzaj
przekazania danych osobowych, aktywnie
udostępnianych ograniczonej liczbie
zidentyfikowanych osób, za wiedzą lub z
zamiarem nadawcy udzielenia odbiorcy
dostępu do danych osobowych;
Or. en
Uzasadnienie

Definicja „przekazania” jest niezbędna w celu odróŜnienia tego terminu od (publicznego)
udostępniania danych.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 3 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(3b) „profilowanie” oznacza wszelką
formę automatycznego przetwarzania
danych mającego słuŜyć ocenie
niektórych aspektów osobistych tej osoby
fizycznej lub teŜ analizie bądź
przewidzeniu zwłaszcza wyników w pracy,
sytuacji ekonomicznej, miejsca
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przebywania, zdrowia, preferencji
osobistych, wiarygodności lub zachowania
tej osoby fizycznej;
Or. en
Uzasadnienie
W celu zapewnienia moŜliwości wyraŜenia świadomej zgody na działania związane z
profilowaniem naleŜy je zdefiniować i uregulować. Zob. powiązane poprawki do art. 14 ust. 1
lit. g), ga) i gb); oraz art. 15 ust. 1 i art. 20.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 6 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(6a) „podmiot projektujący” oznacza
osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, agencję lub inny podmiot, który
tworzy systemy automatycznego
przetwarzania i segregowania danych,
przeznaczone do przetwarzania danych
osobowych przez administratorów danych
i podmioty przetwarzające dane;
Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 8
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza
dobrowolne, szczególne, świadome i
wyraźne oświadczenie woli, przez które
podmiot danych, w drodze oświadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego,
wyraŜa zgodę na przetwarzanie
dotyczących go danych osobowych;

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza
dobrowolne, szczególne, świadome i
wyraźne oświadczenie woli, przez które
podmiot danych, w drodze oświadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego,
wyraŜa zgodę na przetwarzanie
dotyczących go danych osobowych do
jednego lub większej liczby konkretnych
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celów;
Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 9
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych
osobowych” oznacza naruszenie
bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu
do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub przetwarzanych w
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych
osobowych” oznacza przypadkowe lub
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę,
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie
lub nieuprawniony dostęp do danych
osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub przetwarzanych w
inny sposób;

Or. en
Uzasadnienie
Do naruszenia ochrony danych moŜe teŜ dojść bez naruszenia bezpieczeństwa, na przykład
przez przypadkową utratę lub przypadkowe ujawnienie.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane osobowe muszą być:

1. Dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
rzetelnie i w sposób przejrzysty w
odniesieniu do podmiotu danych;

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
rzetelnie i w sposób przejrzysty w
odniesieniu do podmiotu danych
(przejrzystość);
Or. en
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Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich
i zgodnych z prawem celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich
i zgodnych z prawem celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny
z tymi celami (zasada celowości);
Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) prawidłowe, właściwe i ograniczone do
minimum niezbędnego w odniesieniu do
celów, do których dane są przetwarzane;
dane te są przetwarzane jedynie wtedy gdy
i tylko przez okres w którym tych celów
nie moŜna spełnić przetwarzając
informacje, które nie obejmują danych
osobowych;

c) prawidłowe, właściwe i ograniczone do
minimum niezbędnego w odniesieniu do
celów, do których dane są przetwarzane;
dane te są przetwarzane jedynie wtedy gdy
i tylko przez okres w którym tych celów
nie moŜna spełnić, przetwarzając
informacje, które nie obejmują danych
osobowych (minimalizacja danych);
Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ścisłe i, w razie potrzeby, aktualne;
naleŜy podjąć wszelkie zasadne działania,
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub
poprawienie nieścisłych danych
osobowych, z uwzględnieniem celów ich
PE501.927v04-00
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przetwarzania;

przetwarzania (integralność);
Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) przechowywane w formie
umoŜliwiającej identyfikację podmiotów
danych przez czas nie dłuŜszy niŜ jest to
konieczne do celów, dla których dane są
przetwarzane; dane osobowe mogą być
przechowywane przez czas dłuŜszy pod
warunkiem, Ŝe będą przetwarzane
wyłącznie do celów dokumentacji,
statystyki lub badań naukowych zgodnie z
przepisami i warunkami, o których mowa
w art. 83 oraz pod warunkiem prowadzania
okresowej kontroli konieczności dalszego
ich przechowywania;

e) przechowywane w formie
umoŜliwiającej identyfikację lub
wyodrębnienie podmiotów danych przez
czas nie dłuŜszy niŜ jest to konieczne do
celów, dla których dane są przetwarzane;
dane osobowe mogą być przechowywane
przez czas dłuŜszy pod warunkiem, Ŝe będą
przetwarzane wyłącznie do celów
dokumentacji, statystyki lub badań
naukowych zgodnie z przepisami i
warunkami, o których mowa w art. 83,
oraz pod warunkiem prowadzenia
okresowej kontroli konieczności dalszego
ich przechowywania (minimalizacja
przechowywania);
Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ea) przetwarzane w sposób skutecznie
umoŜliwiający podmiotowi danych
wykonywanie jego praw opisanych w
art. 11–21 (zdolność do interwencji);
Or. en
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Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera f)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przetwarzane pod nadzorem i na
odpowiedzialność administratora, który
zapewnia i wykazuje zgodność kaŜdej
operacji przetwarzania z przepisami
niniejszego rozporządzenia.

f) przetwarzane pod nadzorem i na
odpowiedzialność administratora, który
zapewnia i jest w stanie wykazać zgodność
kaŜdej operacji przetwarzania z przepisami
niniejszego rozporządzenia
(odpowiedzialność).
Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Przetwarzanie danych osobowych jest
zorganizowane i prowadzone w sposób
zapewniający zgodność z zasadami, o
których mowa w akapicie pierwszym;
podmioty projektujące, administratorzy
danych i podmioty przetwarzające dane
przedsiębiorą środki techniczne i
operacyjne w celu zapewnienia takiej
zgodności w ramach projektowania,
tworzenia i eksploatacji systemów
automatycznego przetwarzania lub
segregowania danych.
Or. en
Uzasadnienie

Podmioty projektujące systemy automatycznego przetwarzania danych (tj. sprzęt i
oprogramowanie) powinny równieŜ uwzględnić zasadę ochrony prywatności juŜ w fazie
projektowania oraz domyślnej ochrony prywatności, nawet jeśli same nie przetwarzają
danych osobowych. Ma to szczególne znaczenie dla standardowych zastosowań będących w
powszechnym uŜyciu, lecz powinno odnosić się równieŜ do produktów niszowych.
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Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów
wynikających ze słusznych interesów
realizowanych przez administratora, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny
charakter ma interes podstawowych praw
i wolności podmiotu danych, które
wymagają ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy podmiotem danych jest
dziecko. Przepisu tego nie stosuje się do
przetwarzania realizowanego przez organy
publiczne w wykonaniu ich zadań.

skreślona

Or. en
Uzasadnienie
Lit. f) ust. 1 została zastąpiona duŜo bardziej szczegółową wytyczną dotyczącą
„uzasadnionego interesu”, określoną w ust. 1a, 1b i 1c. Zob. powiązane poprawki do art. 6
ust. 1a, 1b i 1c. Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w
odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych. Powiązany akt delegowany w art. 6 ust. 5 został skreślony, poniewaŜ w innym razie
dotykałby istoty prawa.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Jeśli Ŝadna z podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych, o
których mowa w ust. 1, nie ma
zastosowania, przetwarzanie danych
osobowych jest zgodne z prawem, o ile jest
konieczne dla celów wynikających ze
uzasadnionego interesu realizowanych
przez administratora, z wyjątkiem sytuacji,
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kiedy nadrzędny charakter mają interesy
lub prawa podstawowe i wolności
podmiotu danych, które wymagają
ochrony danych osobowych. W takim
przypadku administrator danych wyraźnie
i osobno informuje podmiot danych o
przetwarzaniu danych. Administrator
publikuje równieŜ powody, które
pozwalają wierzyć, Ŝe jego interesy mają
charakter nadrzędny wobec interesów lub
praw podstawowych i wolności podmiotu
danych. Niniejszego ustępu nie stosuje się
do przetwarzania realizowanego przez
organy publiczne w wykonaniu ich zadań.
Or. en
Uzasadnienie
Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w odniesieniu do
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Zob.
powiązane poprawki do art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1b i 1c.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1b. Uzasadniony interes administratora,
wspomniany w ust. 1a, ma, co do zasady,
charakter nadrzędny wobec interesów lub
praw podstawowych i wolności podmiotu
danych, jeśli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest
częścią wykonywania prawa do wolności
wypowiedzi, mediów i sztuki w ramach
prawa unijnego lub krajowego;
b) przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do wyegzekwowania roszczeń
prawnych administratora danych lub osób
trzecich, w których imieniu administrator
danych działa wobec konkretnego
zidentyfikowanego podmiotu danych, lub
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do zapobieŜenia szkodom lub
ograniczenia szkód wyrządzonych przez
podmiot danych administratorowi;
c) podmiot danych dostarczył dane
osobowe administratorowi danych zgodnie
z podstawą prawną, o której mowa w
lit. b) ust. 1, dane osobowe są
wykorzystywane na potrzeby marketingu
bezpośredniego odnoszącego się do jego
własnych lub podobnych produktów i
usług i nie są przekazywane, a
administrator danych jest wyraźnie znany
podmiotowi danych;
d) przetwarzanie danych osobowych
odbywa się w kontekście zawodowych
relacji B2B, a dane zostały zebrane od
podmiotu w tym konkretnym celu;
e) przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne dla zarejestrowanych
stowarzyszeń, fundacji i organizacji
charytatywnych nienastawionych na zysk,
uznanych za działające w interesie
publicznym na mocy prawa unijnego lub
krajowego, wyłącznie w celu zbierania
datków.
Or. en
Uzasadnienie
Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w odniesieniu do
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Zob.
powiązane poprawki do art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1a i 1c.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1c. Interesy lub prawa podstawowe i
wolności podmiotu danych, o których
mowa w ust. 1a, mają, co do zasady,
charakter nadrzędny wobec
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uzasadnionego interesu administratora,
jeśli:
a) przetwarzanie powoduje powaŜne
ryzyko wystąpienia szkód dla podmiotu
danych;
b) przetwarzane są szczególne kategorie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1,
dane dotyczące lokalizacji lub dane
biometryczne;
c) podmiot danych moŜe mieć, na
podstawie kontekstu przetwarzania,
uzasadnione oczekiwania, Ŝe jego dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
konkretnym celu lub traktowane poufnie,
chyba Ŝe podmiot danych został wyraźnie i
osobno poinformowany o
wykorzystywaniu jego danych osobowych
do celów innych niŜ wykonanie usługi;
d) dane osobowe są przetwarzane w
kontekście profilowania;
e) dane osobowe są udostępniane duŜej
liczbie osób lub duŜe ilości danych
osobowych dotyczących podmiotu danych
są przetwarzane lub łączone z innymi
danymi;
f) przetwarzanie danych osobowych moŜe
zaszkodzić podmiotowi danych, w
szczególności ze względu na to, Ŝe moŜe
prowadzić do zniesławienia lub
dyskryminacji; lub
g) podmiot danych jest dzieckiem.
Or. en
Uzasadnienie
Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w odniesieniu do
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Zob.
powiązane poprawki do art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1a i 1b.
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Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest
zgodny z celem, dla którego zebrano dane
osobowe, przetwarzanie musi opierać się
na co najmniej jednej z podstaw prawnych
przewidzianych w ust. 1 lit. a)–e). Ma to w
szczególności zastosowanie do kaŜdej
zmiany ogólnych warunków umowy.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Ust. 4 naleŜy skreślić, poniewaŜ w przypadku zmiany celu jedna z podstaw prawnych
określonych w ust. 1 i tak musi mieć zastosowanie. Dyrektywa 95/46/WE równieŜ nie zezwala
na zmianę celu, w związku z czym poziom ochrony naleŜy utrzymać.
.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreślony

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f),
dla róŜnych sektorów i sytuacji, w których
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o
przetwarzanie danych osobowych
dotyczących dziecka.

Or. en
Uzasadnienie
Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w odniesieniu do
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Ust. 4
naleŜy skreślić, poniewaŜ w przypadku zmiany celu jedna z podstaw prawnych określonych w
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ust. 1 i tak musi mieć zastosowanie. Dyrektywa 95/46/WE równieŜ nie zezwala na zmianę
celu, w związku z czym poziom ochrony naleŜy utrzymać.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Jeśli zgoda podmiotu danych ma
zostać wyraŜona w kontekście
wykorzystania usług społeczeństwa
informacyjnego, w przypadku których
dane osobowe są przetwarzane wyłącznie
w formie pseudonimów, zgoda moŜe
zostać wyraŜona za pomocą środków
zautomatyzowanych wykorzystujących
standard techniczny mający ogólną moc
obowiązującą w całej Unii, zgodnie z
ust. 4c, na mocy którego podmiot danych
moŜe złoŜyć wyraźne oświadczenie woli
bez zbierania danych identyfikacyjnych.
Or. en
Uzasadnienie

UmoŜliwia to stosowanie takich standardów jak „Do Not Track” w połączeniu z zachętą do
korzystania wyłącznie z danych pseudonimicznych na podstawie np. §15 niemieckiej ustawy o
telemediach. Aby zapewnić zgodność takiego standardu z przedmiotowym rozporządzeniem,
konieczne jest jego zatwierdzenie przez Komisję. Zob. powiązane poprawki do pkt 23
preambuły oraz art. 4 pkt 2a i art. 7 ust. 4c.

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Zgoda traci swoją skuteczność, gdy
tylko przetwarzanie danych osobowych
przestaje być potrzebne do realizacji celu,
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w którym dane te zostały zgromadzone.
Or. en

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4b. Realizacja umowy lub świadczenie
usługi nie moŜe się odbywać w zaleŜności
od zgody na przetwarzanie lub
wykorzystywanie danych, które nie są
niezbędne do realizacji umowy lub
świadczenia usługi zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b).
Or. en
Uzasadnienie

Wyjaśnienie to opiera się na tak zwanym zakazie wiązania, znanym z prawa ochrony
konsumentów.

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 c (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4c. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania wymogów i warunków
dotyczących standardów technicznych, o
których mowa w ust. 2a, oraz
oświadczenia, Ŝe standard techniczny jest
zgodny z niniejszym rozporządzeniem i ma
ogólną moc obowiązującą w całej Unii.
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Or. en
Uzasadnienie
Aby zapewnić zgodność standardu technicznego w zakresie wyraŜania zgody z
przedmiotowym rozporządzeniem, konieczne jest jego zatwierdzenie przez Komisję. Zob.
powiązane poprawki do pkt 23 preambuły i oraz art. 4 pkt 2a i art. 7 ust. 2a.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w
odniesieniu do oferowania usług
społeczeństwa informacyjnego
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie
danych osobowych dziecka w wieku
poniŜej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator
podejmuje racjonalne starania w celu
uzyskania moŜliwej do zweryfikowania
zgody, uwzględniając dostępną
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w
odniesieniu do oferowania towarów lub
usług społeczeństwa informacyjnego
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie
danych osobowych dziecka w wieku
poniŜej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie
rodzic lub przedstawiciel prawny dziecka.
Administrator podejmuje racjonalne
starania w celu uzyskania moŜliwej do
zweryfikowania zgody, uwzględniając
dostępną technologię. Metody uzyskania
moŜliwej do zweryfikowania zgody nie
prowadzą do dalszego przetwarzania
danych osobowych, które w innym razie
nie byłoby konieczne.
Or. en

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
PE501.927v04-00

PL

3. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
sposobów uzyskania moŜliwej do
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sposobów uzyskania do zweryfikowania
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując
to uprawnienie, Komisja rozwaŜa
szczególne środki dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.

zweryfikowania zgody, o której mowa w
ust. 1, zgodnie z art. 66.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze dotyczące szczególnych form
uzyskiwania moŜliwej do zweryfikowania
zgody, o której mowa w ust. 1. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

4. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze dotyczące szczególnych form
uzyskiwania moŜliwej do zweryfikowania
zgody, o której mowa w ust. 1. Te akty
wykonawcze są przyjmowane po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.
Or. en

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych
osobowych ujawniających rasę lub
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne,
religię lub przekonania, przynaleŜność do
związków zawodowych oraz przetwarzania
danych genetycznych lub danych
dotyczących zdrowia lub seksualności,
wyroków skazujących lub powiązanych
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych
osobowych ujawniających rasę lub
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne,
religię lub przekonania filozoficzne,
orientację seksualną lub toŜsamość
płciową, przynaleŜność do związków
zawodowych i działalność w nich oraz
przetwarzania danych genetycznych lub
danych dotyczących zdrowia lub
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seksualności, wyroków skazujących lub
powiązanych środków zabezpieczających.
Or. en

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do
celów wypełniania obowiązków i
wykonania szczególnych uprawnień
administratora w dziedzinie prawa pracy, o
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

b) przetwarzanie danych jest konieczne do
celów wypełniania obowiązków i
wykonania szczególnych uprawnień
administratora w dziedzinie prawa pracy, o
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego
przewidujące odpowiednie gwarancje dla
praw podstawowych i interesów podmiotu
danych; lub
Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania w interesie
publicznym, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które
przewidują odpowiednie środki ochrony
słusznych interesów podmiotu danych; lub

g) przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania w interesie
publicznym, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które
przewidują odpowiednie środki ochrony
praw podstawowych i interesów podmiotu
danych; lub
Or. en
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Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących
wyroków skazujących za przestępstwa lub
powiązanych środków zabezpieczających
odbywa się pod kontrolą oficjalnego
organu lub przetwarzanie jest niezbędne
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub
regulacyjnego, któremu podlega
administrator, albo w celu wykonania
zadania realizowanego w waŜnym interesie
publicznym, o ile jest to dozwolone na
mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego przewidującego
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr
wyroków skazujących za przestępstwa jest
prowadzony wyłącznie pod nadzorem
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących
wyroków skazujących za przestępstwa lub
powiązanych środków zabezpieczających
odbywa się pod kontrolą oficjalnego
organu lub przetwarzanie jest niezbędne
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub
regulacyjnego, któremu podlega
administrator, albo w celu wykonania
zadania realizowanego w waŜnym interesie
publicznym, o ile jest to dozwolone na
mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego przewidującego
odpowiednie gwarancje dla praw
podstawowych i interesów podmiotu
danych. Kompletny rejestr wyroków
skazujących za przestępstwa jest
prowadzony wyłącznie pod nadzorem
oficjalnego organu.
Or. en

Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów, warunków i odpowiednich
gwarancji przetwarzania szczególnych
kategorii danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych
w ust. 2.

3. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów, warunków i odpowiednich
gwarancji przetwarzania szczególnych
kategorii danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych
w ust. 2, zgodnie z art. 66.

Or. en
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Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez
administratora nie umoŜliwiają mu
identyfikacji osoby fizycznej, administrator
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych
informacji w celu identyfikacji podmiotu
danych wyłącznie ze względu na
konieczność respektowania przepisu
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez
administratora nie umoŜliwiają mu
identyfikacji ani wyodrębnienia osoby
fizycznej lub składają się wyłącznie z
danych odnoszących się do pseudonimów,
administrator nie ma obowiązku uzyskania
dodatkowych informacji w celu
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie
ze względu na konieczność respektowania
przepisu niniejszego rozporządzenia.
Or. en

Uzasadnienie
Administratorzy danych mogą korzystać z unikatowego identyfikatora w odniesieniu do tej
samej osoby w ramach róŜnych usług i kontekstów, przy czym w dalszym ciągu nie są w stanie
zidentyfikować osoby fizycznej na ich podstawie. Pseudonimy zdefiniowane w poprawce do
art. 4 ograniczają się do konkretnego kontekstu. Poprawka ta wyjaśnia, Ŝe przedmiotowy
artykuł odnosi się do obydwu przypadków.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Informacje dla podmiotów danych są
dostarczane w formacie oferującym
podmiotom danych informacje niezbędne
dla zrozumienia ich sytuacji i podjęcia
właściwych decyzji. W związku z tym
administrator realizuje i komunikuje
swoją politykę ochrony danych dzięki
łatwo zrozumiałej piktograficznej
metodzie opisu róŜnych rodzajów
przetwarzania danych, ich warunków i
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skutków. Pełne informacje dostępne są na
Ŝądanie zgodnie z art. 14.
Or. en
Uzasadnienie
Polityka ochrony danych określona jest w kompleksowych dokumentach zawierających
bardzo duŜą ilość szczegółowych informacji dotyczących konkretnych sytuacji. Celem
wielowarstwowej informacji jest pomoc w poprawie jakości informacji dotyczących ochrony
danych, co moŜna uzyskać poprzez skoncentrowanie kaŜdej warstwy na informacjach, które
podmiotowi danych są niezbędne dla zrozumienia jego sytuacji i podjęcia decyzji.
Wielowarstwowe formaty mogą poprawić czytelność informacji. Podmiot danych moŜe
dowiedzieć się, czy i w jaki sposób jego dane są wykorzystywane, spoglądając na proste
ikony, bez konieczności zapoznawania się ze wszystkimi szczegółami polityki ochrony danych.
Zob. powiązane poprawki do pkt 23 preambuły i oraz art. 4 ust. 2a i art. 7 ust. 2a.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2b. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania piktograficznej metody
opisu, o której mowa w ust. 3, w zakresie
przetwarzania, okresu przechowywania,
przekazywania lub usuwania danych
przez wprowadzenie ikon lub innych
instrumentów w celu dostarczenia
informacji w sposób znormalizowany.
Or. en
Uzasadnienie

Ten nowy akt delegowany jest niezbędny w celu określenia prostych informacji
piktograficznych dotyczących polityki ochrony danych.
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Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie
działań na podstawie wniosków, o których
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli
wnioski są wyraźnie przesadne, w
szczególności ze względu na ich
powtarzający się charakter, administrator
moŜe pobrać opłatę za przekazanie
wnioskowanych informacji lub podjęcie
Ŝądanego działania lub teŜ moŜe uchylić
się od podjęcia Ŝądanego działania. W
takim przypadku na administratorze
spoczywa cięŜar udowodnienia wyraźnie
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie
działań na podstawie wniosków, o których
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli
wnioski są wyraźnie przesadne,
w szczególności ze względu na ich
powtarzający się charakter, administrator
moŜe pobrać uzasadnioną opłatę za
przekazanie wnioskowanych informacji lub
podjęcie Ŝądanego działania. W takim
przypadku na administratorze spoczywa
cięŜar udowodnienia wyraźnie przesadnego
charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i warunków wyraźnie
przesadnego charakteru wniosków oraz
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania kryteriów i warunków
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.
Or. en

Uzasadnienie
Wytyczne określające, co stanowi przesadny charakter wniosków, zostały przeniesione do
nowego art. 12 ust. 6a i przekazane przez Komisję Europejskiej Radzie Ochrony Danych,
poniewaŜ organy ds. ochrony danych lepiej znają je z praktycznego doświadczenia. Zob.
powiązaną poprawkę do art. 12 ust. 6a.
PE501.927v04-00
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Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze i określić standardowe
procedury dotyczące informacji, o których
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie,
Komisja podejmuje właściwe środki dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

6. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze dotyczące informacji, o których
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format
elektroniczny. Te akty wykonawcze
przyjmuje się po przyjęciu opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której
mowa w art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
6a. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i warunków wyraźnie
przesadnego charakteru wniosków, o
których mowa w ust. 4, zgodnie z art. 66.
Or. en
Uzasadnienie

Wytyczne określające, co stanowi przesadny charakter wniosków, zostały przeniesione z
art. 12 ust. 5 i przekazane przez Komisję Europejskiej Radzie Ochrony Danych, poniewaŜ
organy ds. ochrony danych lepiej znają je z praktycznego doświadczenia. Zob. powiązaną
poprawkę do art. 12 ust. 5.
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Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa odbiorców

Prawa odbiorców

Administrator informuje o wszelkich
operacjach poprawienia lub usunięcia
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17
kaŜdego odbiorcę, któremu ujawniono
dane, chyba Ŝe okaŜe się to niemoŜliwe lub
będzie wymagać niewspółmiernie duŜego
wysiłku.

Administrator informuje o wszelkich
operacjach poprawienia lub usunięcia
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17
kaŜdego odbiorcę, któremu przekazano
dane, chyba Ŝe okaŜe się to niemoŜliwe lub
będzie wymagać niewspółmiernie duŜego
wysiłku. Administrator informuje podmiot
danych o tych osobach trzecich.
Or. en

Uzasadnienie
Nie istnieje definicja „ujawniania”, lecz sprawozdawca proponuje definicję „przeniesienia”;
zob. art. 4 pkt 3a. Administrator powinien poinformować podmiot danych o osobach trzecich,
którym przekazany został wniosek o poprawienie lub usunięcie, tak aby podmiot danych mógł
skorzystać z przysługujących mu praw bezpośrednio wobec osób trzecich.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) toŜsamość i dane kontaktowe
administratora oraz ewentualnie
przedstawiciela administratora i inspektora
ochrony danych;

a) toŜsamość i dane kontaktowe
administratora oraz ewentualnie
przedstawiciela administratora i inspektora
ochrony danych oraz
współadministratorów; w przypadku
współadministratorów naleŜy wskazać ich
odnośne role i obowiązki;
Or. en
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Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
aa) kategoria zbieranych i przetwarzanych
danych osobowych;
Or. en
Uzasadnienie

Treść art. 28 dotyczącego wymogów w zakresie dokumentacji została przeniesiona do art. 14
dotyczącego praw do informacji. Zaproponowane rozporządzenie moŜna uprościć poprzez
połączenie informacji i dokumentacji, które zasadniczo są dwiema stronami tej samej monety.
Takie rozwiązanie ograniczy obciąŜenia administracyjne dla administratorów danych i ułatwi
osobom fizycznym zrozumienie swoich praw i korzystanie z nich. Zob. powiązaną poprawkę
do art. 28.

Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których
dane są przeznaczone, w tym
postanowienia umów i warunków
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz
słuszne interesy realizowane przez
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

b) cele przetwarzania danych, do których
dane są przeznaczone, w tym
postanowienia umów i warunków
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), oraz
uzasadnione interesy realizowane przez
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1a i 1b;
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z nowej struktury art. 6. Zob. poprawki do art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6
ust. 1a, 1b i 1c.
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Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
bb) powody, które pozwalają wierzyć, Ŝe
jego interesy mają charakter nadrzędny
wobec interesów lub praw podstawowych i
wolności podmiotu danych zgodnie z art. 6
ust. 1a;
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z nowej struktury art. 6. Zob. poprawki do art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6
ust. 1a, 1b i 1c.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) odbiorcy lub kategorie odbiorców
danych osobowych;

f) odbiorcy danych osobowych;

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera g)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) w stosownych przypadkach, zamiar
przekazania danych przez administratora
do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz informacje na temat

g) w stosownych przypadkach, zamiar
przekazania danych przez administratora
do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz informacje na temat
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poziomu ochrony zapewnianego przez to
państwo trzecie lub organizację
międzynarodową przez odniesienie do
decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni
poziom ochrony;

poziomu ochrony zapewnianego przez to
państwo trzecie lub organizację
międzynarodową przez odniesienie do
decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni
poziom ochrony, lub w przypadku
przekazywania, o którym mowa w art. 42,
art. 43 lub art. 44 ust. 1 lit. h), przez
odniesienie do odpowiednich gwarancji i
środków umoŜliwiających uzyskanie kopii
danych;
Or. en

Uzasadnienie
Treść art. 28 dotyczącego wymogów w zakresie dokumentacji została przeniesiona do art. 14
dotyczącego praw do informacji. Zaproponowane rozporządzenie moŜna uprościć poprzez
połączenie informacji i dokumentacji, które zasadniczo są dwiema stronami tej samej monety.
Takie rozwiązanie ograniczy obciąŜenia administracyjne dla administratorów danych i ułatwi
osobom fizycznym zrozumienie swoich praw i korzystanie z nich. Zob. powiązaną poprawkę
do art. 28.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ga) w stosownych przypadkach,
informacje o istnieniu profilowania,
środków opartych na profilowaniu oraz
mechanizmów sprzeciwu wobec
profilowania;
Or. en
Uzasadnienie

Ten przepis został przeniesiony z art. 20 ust. 4 dotyczącego profilowania do art. 14
dotyczącego obowiązków informacyjnych w celu zapewnienia, Ŝe wszystkie obowiązki
informacyjne zostaną uwzględnione w jednym artykule. Dodanie fragmentu „mechanizmów
sprzeciwu [...]” jest istotne w celu zapewnienia informacji o standardach takich jak funkcja
„Do Not Track” („Nie śledź”). Zob. powiązane poprawki do art. 4 pkt 3b, art. 14 ust. 1 lit. g)
i gb) oraz art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 4.
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Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
gb) zrozumiałe informacje o zasadach
automatycznego przetwarzania;
Or. en
Uzasadnienie

Ten przepis jest juŜ zawarty w dyrektywie o ochronie danych 95/46/WE. Powinno się go
równieŜ uwzględnić w nowym rozporządzeniu, zgodnie ze stanowiskiem wyraŜonym przez
Parlament w kwestii utrzymania juŜ istniejącego poziomu ochrony.

Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ha) prawa i mechanizmy umoŜliwiające
sprzeciwienie się przetwarzaniu danych
osobowych lub uniknięcie takiego
przetwarzania.
Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
PE501.927v04-00

PL
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zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów kategorii odbiorców, o których
mowa w ust. 1 lit. f), wymogów
dotyczących zawiadomienia o
potencjalnym dostępie, o których mowa w
ust. 1 lit. g), kryteriów przekazywania
dalszych informacji, o których mowa w
ust. 1 lit. h), niezbędnych dla niektórych
sektorów i w niektórych sytuacjach oraz
warunków i odpowiednich gwarancji w
przypadku wyjątków określonych w ust. 5
lit. b). Wykonując to uprawnienie, Komisja
podejmuje właściwe środki dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców

zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania kryteriów kategorii
odbiorców, o których mowa w ust. 1 lit. f),
wymogów dotyczących zawiadomienia o
potencjalnym dostępie, o których mowa w
ust. 1 lit. g), kryteriów przekazywania
dalszych informacji, o których mowa w
ust. 1 lit. h), niezbędnych dla niektórych
sektorów i w niektórych sytuacjach oraz
warunków i odpowiednich gwarancji w
przypadku wyjątków określonych w ust. 5
lit. b). Wykonując to uprawnienie, Komisja
podejmuje właściwe środki dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.
Or. en

Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 8
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze do celów udzielania informacji,
o których mowa w ust. 1–3, uwzględniając,
w stosownych przypadkach, szczególny
charakter i potrzeby róŜnych sektorów oraz
sytuacji przetwarzania danych. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

8. Komisja ustanawia standardowe
formularze do celów udzielania informacji,
o których mowa w ust. 1–3, uwzględniając,
w stosownych przypadkach, szczególny
charakter i potrzeby róŜnych sektorów oraz
sytuacji przetwarzania danych, a takŜe
potrzeby odpowiednich zainteresowanych
stron. Te akty wykonawcze przyjmuje się
po zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.
Or. en
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Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania
od administratora, na wniosek złoŜony w
dowolnym momencie, potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe odnoszące
się do niego. W przypadku przetwarzania
takich danych osobowych administrator
przekazuje następujące informacje:

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania
od administratora, na wniosek złoŜony w
dowolnym momencie, w jasnym i prostym
języku, potwierdzenia, czy przetwarzane są
dane osobowe odnoszące się do niego. W
przypadku istnienia profilowania i
środków opartych na profilowaniu w
stosunku do podmiotu danych
administrator przekazuje następujące
informacje:
Or. en

Uzasadnienie
W celu zapewnienia moŜliwości wyraŜenia świadomej zgody na działania związane z
profilowaniem naleŜy je zdefiniować i uregulować. Zob. powiązane poprawki do art. 4 pkt 3b,
art. 14 ust. 1 lit. g), ga) i gb) oraz art. 20.

Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców,
którym dane osobowe mają być lub zostały
ujawnione, w szczególności odbiorcy w
państwach trzecich;

c) odbiorcy, którym dane osobowe mają
być lub zostały ujawnione, w tym odbiorcy
w państwach trzecich;

Or. en

PE501.927v04-00

PL

98/230

PR\924343PL.doc

Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) znaczenie i przewidywane skutki
takiego przetwarzania, co najmniej w
przypadku środków, o których mowa w
art. 20.

h) przewidywane skutki profilowania i
środków opartych na profilowaniu;

Or. en
Uzasadnienie
W celu zapewnienia moŜliwości wyraŜenia świadomej zgody na działania związane z
profilowaniem naleŜy je zdefiniować i uregulować. Zob. powiązane poprawki do art. 4 pkt 3b,
art. 14 ust. 1 lit. g), ga) i gb) oraz art. 20.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ha) zrozumiałe informacje o zasadach
automatycznego przetwarzania;
Or. en
Uzasadnienie

Ten przepis jest juŜ zawarty w dyrektywie o ochronie danych 95/46/WE. Powinno się go
równieŜ uwzględnić w nowym rozporządzeniu, zgodnie ze stanowiskiem wyraŜonym przez
Parlament w kwestii utrzymania juŜ istniejącego poziomu ochrony.
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Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
hb) w przypadku ujawnienia danych
osobowych organowi publicznemu na
wniosek organu publicznego
potwierdzenie złoŜenia takiego wniosku,
informację o tym, czy taki wniosek został
wypełniony w pełni czy częściowo, oraz
przegląd danych, o które wnioskowano
lub które zostały ujawnione.
Or. en
Uzasadnienie

Osoby fizyczne mają prawo do bycia informowanym o wszelkich operacjach związanych z
przetwarzaniem ich danych, w tym o ich ujawnieniu organom publicznym. Poprawka ta nie
narusza ograniczeń określonych w art. 21, np. w odniesieniu do postępowań prowadzonych
przez organy ścigania.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania
od administratora informacji na temat
danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Jeśli podmiot danych składa
wniosek w formie elektronicznej,
informacje takŜe przekazywane są w
formie elektronicznej, chyba Ŝe podmiot
danych zaŜąda informacji w innej formie.

2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania
od administratora informacji na temat
danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Jeśli podmiot danych składa
wniosek w formie elektronicznej,
informacje takŜe przekazywane są w
formacie elektronicznym i
zorganizowanym, który jest powszechnie
uŜywany i umoŜliwia dalsze
wykorzystywanie przez podmiot danych,
chyba Ŝe podmiot danych zaŜąda
informacji w innej formie.
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Or. en
Uzasadnienie
Art. 18 został połączony z art. 15. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z przysługującego mu
prawa do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, odnośne informacje naleŜy
przekazać mu w formacie elektronicznym, którego moŜe uŜyć. Takie dalsze uŜycie obejmuje
prawo do przeniesienia danych na inne platformy i do innych usług, jeśli podmiot danych
tego sobie Ŝyczy. Prawo przenoszenia danych jest więc zwykłym dookreśleniem prawa
dostępu do danych.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. JeŜeli podmiot danych przekazał dane
osobowe, a przetwarzanie opiera się na
zgodzie lub umowie, podmiot danych ma
prawo do przekazania tych danych
osobowych tam, gdzie jest to stosowne i
wykonalne pod względem technicznym, i
przechowywanych w systemie
automatycznego przetwarzania danych, do
innego systemu, w powszechnie
uŜywanym formacie elektronicznym, bez
przeszkód ze strony administratora, z
którego baz dane osobowe zostają
wycofane.
Or. en
Uzasadnienie

Art. 18 został połączony z art. 15. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z przysługującego mu
prawa do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, odnośne informacje naleŜy
przekazać mu w formacie elektronicznym, którego moŜe uŜyć. Takie dalsze uŜycie obejmuje
prawo do przeniesienia danych na inne platformy i do innych usług, jeśli podmiot danych
tego sobie Ŝyczy. Prawo przenoszenia danych jest więc zwykłym dookreśleniem prawa
dostępu do danych.
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Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2b. Niniejszy artykuł nie narusza
obowiązku usunięcia danych, jeśli ich
przechowywanie nie jest juŜ konieczne
zgodnie z art. 5 akapit pierwszy lit. e).
Or. en

Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
informowania podmiotu danych o treści
danych osobowych, o których mowa w
ust. 1 lit. g).

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Komisja nie powinna być uprawniona do definiowania powszechnie uŜywanego formatu
elektronicznego, poniewaŜ taki format moŜe ulec zmianie, zanim zostaną przyjęte akty
wykonawcze. W razie potrzeby moŜna to pozostawić w gestii organów nadzorczych.
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Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja moŜe opracować standardowe
formularze i procedury w zakresie
wnioskowania o dostęp do informacji, o
których mowa w ust. 1 oraz udzielania
dostępu do tych informacji, w tym w celu
weryfikacji toŜsamości podmiotu danych
oraz przekazywania danych osobowych
podmiotowi danych, uwzględniając
szczególny charakter i potrzeby róŜnych
sektorów oraz sytuacji przetwarzania
danych. Te akty wykonawcze są
przyjmowane zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.

4. Komisja moŜe opracować standardowe
formularze w zakresie wnioskowania o
dostęp do informacji, o których mowa w
ust. 1, oraz udzielania dostępu do tych
informacji, w tym w celu weryfikacji
toŜsamości podmiotu danych oraz
przekazywania danych osobowych
podmiotowi danych, uwzględniając
szczególny charakter i potrzeby róŜnych
sektorów oraz sytuacji przetwarzania
danych. Te akty wykonawcze przyjmuje
się po zasięgnięciu opinii Europejskiej
Rady Ochrony Danych, zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.
Or. en

Uzasadnienie
Wytyczne dotyczące standardowych procedur korzystania z prawa dostępu do danych i
przenoszenia danych przez podmiot danych powinny być wydawane przez organy nadzorcze,
a nie Komisję, po zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania
od administratora usunięcia danych
osobowych odnoszących się do niego oraz
zaprzestania dalszego rozpowszechniania
tych danych, zwłaszcza w odniesieniu do
danych osobowych, które zostały
udostępnione przez podmiot danych, kiedy
był on dzieckiem, jeśli zastosowanie ma

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania
od administratora usunięcia danych
osobowych odnoszących się do niego oraz
zaprzestania dalszego rozpowszechniania
tych danych, jeśli zastosowanie ma jedna z
następujących przesłanek:
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jedna z następujących przesłanek:
Or. en
Uzasadnienie
Prawo do usunięcia danych obowiązuje jednakowo wszystkie podmioty danych. Skreślony
tekst mógłby być interpretowany w ten sposób, Ŝe do dorosłych stosuje się ograniczenia tego
prawa.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku podania przez
administratora, o którym mowa w ust. 1,
danych osobowych do wiadomości
publicznej, podejmuje on wszelkie
uzasadnione kroki, w tym środki
techniczne, w odniesieniu do danych, za
których publikację odpowiada, by
poinformować osoby trzecie
przetwarzające takie dane, iŜ podmiot
danych wnioskuje o usunięcie linków do
danych, kopii lub replikacji tych danych
osobowych. Jeśli administrator upowaŜnił
osobę trzecią do publikacji danych
osobowych, uwaŜa się go za
odpowiedzialnego za tę publikację.

2. W przypadku podania przez
administratora, o którym mowa w ust. 1,
danych osobowych do wiadomości
publicznej bez uzasadnienia opartego o
art. 6 ust. 1, podejmuje on wszelkie
niezbędne kroki w celu usunięcia tych
danych, bez uszczerbku dla przepisów
art. 77.

Or. en
Uzasadnienie
Prawo do usunięcia danych i prawo do poprawienia danych pozostają istotne dla podmiotów
danych, poniewaŜ ujawnianych jest coraz więcej informacji, które mogą mieć znaczące skutki.
Jeśli jednak publikacja danych osobowych miała podstawy prawne, o których mowa w art. 6
ust. 1, „prawo do bycia zapomnianym” nie jest ani realistyczne, ani zasadne. Zob. powiązaną
poprawkę do pkt 54 preambuły i art. 17 ust. 2a. Nie oznacza to jednak, Ŝe osoby trzecie mogą
dalej przetwarzać opublikowane dane osobowe, jeśli takie działanie nie ma uzasadnienia
prawnego.
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Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Wszelkie środki słuŜące usunięciu
opublikowanych danych osobowych są
zgodne z prawem do wolności wypowiedzi,
o którym mowa w art. 80.
Or. en
Uzasadnienie

NaleŜy wyjaśnić, Ŝe prawo do bycia zapomnianym trzeba zrównowaŜyć z prawem do wolności
wypowiedzi. Zob. powiązaną poprawkę do pkt 54 preambuły i art. 17 ust. 2.

Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4. Zamiast usuwania, administrator
ogranicza przetwarzanie danych
osobowych, jeśli:

Poprawka
4. Zamiast usuwania, administrator
ogranicza przetwarzanie danych
osobowych w ten sposób, Ŝe nie podlega
ono normalnemu dostępowi do danych
ani operacjom przetwarzania
prowadzonym przez administratora oraz
nie moŜe być juŜ zmieniane, jeśli:
Or. en
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Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) podmiot danych wnioskuje o
przekazanie danych osobowych do innego
automatycznego systemu przetwarzania
zgodnie z art. 18 ust. 2.

d) podmiot danych wnioskuje o
przekazanie danych osobowych do innego
automatycznego systemu przetwarzania
zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z połączenia art. 15 i 18.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Dane osobowe, o których mowa w
ust. 4, mogą, z wyjątkiem
przechowywania, być przetwarzane
wyłącznie do celów dowodowych, bądź teŜ
za zgodą podmiotu danych, bądź w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej bądź w celu realizacji interesu
publicznego.

5. Dane osobowe, o których mowa w
ust. 4, mogą, z wyjątkiem
przechowywania, być przetwarzane
wyłącznie do celów dowodowych, bądź teŜ
za zgodą podmiotu danych, bądź w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej bądź w celu wypełnienia
obowiązku prawnego polegającego na
przetwarzaniu danych osobowych zgodnie
z prawem unijnym lub krajowym, któremu
to obowiązkowi podlega administrator.
Or. en

Uzasadnienie
KaŜdy interes publiczny musi być określony na mocy prawa, aby umoŜliwiać nałoŜenie na
administratora danych obowiązku prawnego przewaŜającego przysługujące podmiotowi
danych prawo do usunięcia danych.
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Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania:

9. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania:
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta opiera się na nowym i surowszym „prawie do bycia zapomnianym” określonym
w art. 17 ust. 2.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) warunków usuwania linków do danych,
kopii lub replikacji danych osobowych z
publicznie dostępnych usług łączności, o
których mowa w ust. 2;

b) warunków usuwania danych osobowych
z publicznie dostępnych usług łączności, o
których mowa w ust. 2;

Or. en
Uzasadnienie
W przypadku opublikowanych danych administrator pierwotnych danych powinien być
jedynie zobowiązany do poinformowania tych osób trzecich, od których moŜe w uzasadniony
sposób oczekiwać dalszego przetwarzania danych, oraz do poinformowania o nich podmiotu
danych. Ponadto umoŜliwia to podmiotowi danych nawiązanie bezpośredniego kontaktu z
osobami trzecimi oraz zaŜądanie od nich poinformowania dalszych osób trzecich, a takŜe
umoŜliwia podmiotowi danych pełniejsze zrozumienie rozpowszechniania jego danych
osobowych. WaŜne jest zachowanie włączenia osób trzecich, które przetwarzają dane bez ich
publikowania, tak aby uwzględnić równieŜ przedsiębiorstwa, które „wydobywają” dane
osobowe ze źródeł publicznych w celach ich dalszego wewnętrznego przetwarzania, na
przykład na potrzeby ratingu kredytowego, marketingu bezpośredniego itd. NaleŜy wyjaśnić,
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Ŝe prawo do bycia zapomnianym trzeba zrównowaŜyć z prawem do wolności wypowiedzi.
Wyjątki określone w ust. 3 są jedynie powieleniem ogólnych ograniczeń opisanych w art. 21 i
nie wnoszą w tym wypadku Ŝadnej wartości dodanej.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Tekst proponowany przez Komisję
Prawo przenoszenia danych

Poprawka
skreślony

1. Podmiot danych ma prawo, jeśli dane
osobowe są przetwarzane w sposób
elektroniczny oraz w zorganizowanym i
powszechnie uŜywanym formacie, do
uzyskania od administratora kopii danych
podlegających przetwarzaniu w formacie
elektronicznym i zorganizowanym, który
jest powszechnie uŜywany i umoŜliwia
dalsze wykorzystywanie przez podmiot
danych.
2. JeŜeli podmiot danych przekazał dane
osobowe a przetwarzanie opiera się na
zgodzie lub umowie, podmiot danych ma
prawo do przekazania tych danych
osobowych i innych informacji przez
siebie przekazanych i przechowywanych w
systemie automatycznego przetwarzania
danych, do innego systemu, w
powszechnie uŜywanym formacie
elektronicznym, bez przeszkód ze strony
administratora, z którego baz dane
osobowe zostają wycofane.
3. Komisja moŜe opracować format
elektroniczny, o którym mowa w ust. 1
oraz techniczne standardy, sposoby i
procedury przekazywania danych
osobowych na mocy ust. 2. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.
Or. en
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Uzasadnienie
Art. 18 został połączony z art. 15 dotyczącym dostępu podmiotu danych. Jeśli podmiot danych
chce skorzystać z przysługującego mu prawa do uzyskania dostępu do swoich danych
osobowych, odnośne informacje naleŜy przekazać mu w formacie elektronicznym, którego
moŜe uŜyć. Takie dalsze uŜycie obejmuje prawo do przeniesienia danych na inne platformy i
do innych usług, jeśli podmiot danych tego sobie Ŝyczy. Prawo przenoszenia danych jest więc
zwykłym dookreśleniem prawa dostępu do danych. Zob. powiązane poprawki do art. 15.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1. Podmiot danych ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych opartego
na art. 6 ust. 1 lit. d) i e).

1. Podmiot danych ma prawo, z przyczyn
dotyczących jego szczególnej sytuacji, w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f),
chyba Ŝe administrator wykaŜe waŜne i
uzasadnione podstawy przetwarzania,
które mają charakter nadrzędny wobec
interesów lub podstawowych praw i
wolności podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. JeŜeli dane osobowe są przetwarzane do
celów marketingu bezpośredniego,
podmiot danych ma prawo nieodpłatnie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych osobowych do takich celów
marketingowych. O prawie tym naleŜy
wyraźnie poinformować podmiot danych w
zrozumiały sposób, tak by informację tę
moŜna było łatwo odróŜnić od innych

2. JeŜeli dane osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1a, podmiot danych
we wszystkich przypadkach ma prawo
nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego danych osobowych. O
prawie tym naleŜy wyraźnie poinformować
podmiot danych w zrozumiały sposób, w
jasnym i prostym języku, dostosowanym
do potrzeb podmiotu danych, w
szczególności w przypadku informacji
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informacji.

adresowanych bezpośrednio do dziecka,
tak by informację tę moŜna było łatwo
odróŜnić od innych informacji.
Or. en
Uzasadnienie

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych powinno być zawsze
realizowane nieodpłatnie oraz o prawie tym naleŜy wyraźnie poinformować podmiot danych
w jasnym i prostym języku dostosowanym do jego potrzeb. Zob. powiązane poprawki do art. 6
ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1a, 1b i 1c.

Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku podtrzymania sprzeciwu
na mocy ust. 1 i 2, administrator nie moŜe
wykorzystywać ani w inny sposób
przetwarzać przedmiotowych danych
osobowych.

3. W przypadku podtrzymania sprzeciwu
na mocy ust. 1 i 2, administrator usuwa
przedmiotowe dane osobowe.

Or. en
Uzasadnienie
NaleŜy wyjaśnić, Ŝe prawo wniesienia sprzeciwu podtrzymywanego przez podmiot danych
powinno prowadzić do usunięcia danych przez administratora.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki oparte na profilowaniu

Profilowanie
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1. KaŜda osoba fizyczna ma prawo nie
podlegać środkowi, który wywołuje skutki
prawne dotyczące tej osoby fizycznej lub
ma istotny wpływ na tę osobę fizyczną, a
który opiera się wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych
mającym słuŜyć ocenie niektórych
aspektów osobistych tej osoby fizycznej
lub teŜ analizie bądź przewidzeniu
zwłaszcza wyników w pracy, sytuacji
ekonomicznej, miejsca przebywania,
zdrowia, preferencji osobistych,
wiarygodności lub zachowania tej osoby
fizycznej.

1. Przetwarzanie danych osobowych do
celów profilowania, w tym w odniesieniu
do oferowania elektronicznych usług
informacyjnych i komunikacyjnych, jest
zgodne z prawem jedynie wtedy, gdy:

Or. en
Uzasadnienie
Tak samo jak w przypadku zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych, wprowadza
się ogólny zakaz profilowania zdefiniowanego w art. 4, przy czym profilowanie jest
dozwolone jedynie w przypadkach określonych na mocy prawa, tj. albo na podstawie zgody
podmiotu danych, albo zgodnie z przepisami ustawowymi. Zgoda będzie przede wszystkim
opcją w sektorze prywatnym (łącznie z umowami), podczas gdy oficjalne pozwolenie będzie
waŜne zwłaszcza – choć nie tylko – w sektorze publicznym. Włączenie wymogu, zgodnie z
którym podmiot danych musi wyrazić zgodę na profilowanie, zapobiega często spotykanej
praktyce polegającej na tworzeniu profili bez wiedzy podmiotu danych. Zob. powiązane
poprawki do art. 4 ust. 3b, art. 14 ust. 1 lit. g), ga) i gb) oraz art. 15 ust. 1.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. Z zastrzeŜeniem innych przepisów
niniejszego rozporządzenia, dana osoba
moŜe zostać poddana jednemu ze
środków, o których mowa w ust. 1, jedynie
wtedy gdy przetwarzanie:

Poprawka
skreślony

Or. en
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Uzasadnienie
Treść zawarta w ust. 2 wchodzi w zakres nowego ust. 3a, co wynika ze zmiany struktury
art. 20.

Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
a) odbywa się w trakcie zawierania lub
wykonania umowy, jeśli wniosek w
sprawie zawarcia lub wykonania umowy
złoŜony przez podmiot danych został
zrealizowany lub jeśli przewidziano
właściwe środki w celu zabezpieczenia
słusznych interesów podmiotu danych, jak
np. prawo do uzyskania interwencji ze
strony człowieka; lub

Poprawka
a) jest niezbędne w celu zawarcia lub
wykonania umowy, jeśli wniosek w
sprawie zawarcia lub wykonania umowy
złoŜony przez podmiot danych został
zrealizowany lub jeśli przewidziano
właściwe środki w celu zabezpieczenia
uzasadnionych interesów podmiotu
danych, jak np. prawo do uzyskania
interwencji ze strony człowieka; lub
Or. en

Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jest wyraźnie dozwolone przez prawo
Unii lub państwa członkowskiego, które
ustanawia równieŜ właściwe środki w celu
zabezpieczenia słusznych interesów
podmiotu danych; lub

b) jest wyraźnie dozwolone przez prawo
Unii lub państwa członkowskiego zgodnie
z niniejszym artykułem; lub

Or. en
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Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Automatyczne przetwarzanie danych
osobowych, które ma słuŜyć ocenie
niektórych aspektów osobistych osoby
fizycznej, nie opiera się jedynie na
szczególnych kategoriach danych
osobowych, o których mowa w art. 9.

Poprawka
2. Działania związane z profilowaniem
odnoszące się do osoby fizycznej nie
obejmują ani nie generują danych
naleŜących do szczególnych kategorii
danych osobowych, o których mowa w
art. 9, z wyłączeniem przypadków
wchodzących w zakres wyjątków
wymienionych w art. 9 ust. 2.
Or. en
Uzasadnienie

Wyjaśnienie mające na celu uwzględnienie sytuacji, gdy profilowanie nie opiera się na
danych szczególnie chronionych, lecz jest wykorzystywane do wyciągania wniosków, które
implikują szczególny charakter danych. Na przykład informacje adresowe jako takie nie są
szczególnie chronione, lecz przykładowo na podstawie informacji, Ŝe dana osoba regularnie
uczęszcza pod określony adres, w połączeniu z dodatkową informacją, Ŝe pod tym adresem
znajduje się klub bokserski, moŜna wyciągnąć wnioski dotyczące stanu zdrowia danej osoby,
w związku z czym wspomniane informacje naleŜy uznać za dane szczególnie chronione.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Zakazuje się profilowania, które
skutkuje dyskryminacją osób ze względu
na ich rasę lub pochodzenie etniczne,
poglądy polityczne, religię bądź
przekonania, przynaleŜność do związków
zawodowych, orientację seksualną bądź
toŜsamość płciową lub skutkuje środkami
mającymi taki efekt.
Or. en
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Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2b. Profilowania nie wykorzystuje się do
identyfikowania lub wyodrębniania dzieci.
Or. en

Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 c (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2c. Środki oparte na profilowaniu, które
wywołują skutki prawne dotyczące
podmiotu danych lub mają na niego
istotny wpływ, nie opierają się jedynie na
automatycznym przetwarzaniu.
Or. en

Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadkach o których mowa w
ust. 2, informacje, które ma przekazać
administrator na mocy art. 14, obejmują
informacje dotyczące istnienia
przetwarzania w drodze środka takiego jak
ten, o którym mowa w ust. 1 oraz
przewidywanego wpływu tego
przetwarzania na podmiot danych.
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Or. en
Uzasadnienie
Obowiązek informacyjny został przeniesiony do art. 14 dotyczącego udzielania informacji
podmiotowi danych; zob. powiązaną poprawkę do art. 14 ust. 1 lit. ga).
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję
5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i warunków odpowiednich
środków słuŜących zabezpieczeniu
słusznych interesów podmiotu danych, o
których mowa w ust. 2.

Poprawka
skreślony

Or. en

Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zabezpieczeniu innych interesów
publicznych Unii lub państwa
członkowskiego, w szczególności waŜnego
interesu gospodarczego lub finansowego
Unii lub państwa członkowskiego, w tym
kwestii pienięŜnych, budŜetowych i
podatkowych oraz ochrony stabilności i
integralności rynku;

c) zabezpieczeniu innych interesów
publicznych Unii lub państwa
członkowskiego, w szczególności waŜnego
interesu gospodarczego lub finansowego
Unii lub państwa członkowskiego, w tym
kwestii pienięŜnych, budŜetowych i
podatkowych;

Or. en
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Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję
e) zapewnieniu funkcji kontrolnych,
inspekcyjnych i regulacyjnych
związanych, nawet sporadycznie, z
wykonywaniem władzy publicznej w
przypadkach, o których mowa w lit. a), b)
c) i d);

Poprawka
skreślona

Or. en

Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. Środek ustawodawczy, o którym mowa
w ust. 1, zawiera przepisy szczególne
dotyczące przynajmniej celów
przetwarzania oraz wyznaczenia
administratora.

Poprawka
2. Środek ustawodawczy, o którym mowa
w ust. 1, musi stanowić konieczny i
proporcjonalny środek w demokratycznym
społeczeństwie oraz zawiera przepisy
szczególne dotyczące przynajmniej:
a) celów przetwarzania;
b) wyznaczenia administratora;
c) konkretnych celów i sposobów
przetwarzania;
d) kategorii osób uprawnionych do
przetwarzania danych;
e) procedury, którą naleŜy stosować
podczas przetwarzania;
f) zabezpieczeń zapobiegających
naduŜyciom;
g) przysługującego podmiotom danych
prawa do bycia poinformowanymi o
ograniczeniu.
Or. en
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Uzasadnienie
Wszelkie ograniczenia praw podmiotów danych muszą opierać się na przepisach prawa.
Obowiązujące prawodawstwo powinno zapewniać odpowiednie gwarancje oparte na
zasadach konieczności i proporcjonalności. Zob. powiązaną poprawkę do art. 2 ust. 2 lit. e).

Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) spełnianie wymogu uprzedniego
uzyskania zezwolenia organu nadzorczego
lub uprzedniej konsultacji z tym organem
zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2;

d) spełnianie wymogu uprzedniego
uzyskania zezwolenia organu nadzorczego
oraz inspektora ochrony danych lub
uprzedniej konsultacji z tym organem oraz
inspektorem zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2;
Or. en

Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ea) ustanawianie przejrzystej informacji
udzielanej podmiotowi danych oraz
przejrzystej komunikacji z podmiotem
danych, zgodnie z art. 11.
Or. en

Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Administrator wdraŜa mechanizmy
PR\924343PL.doc

Poprawka
3. Administrator jest w stanie wykazać
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słuŜące zapewnieniu weryfikacji
skuteczności środków, o których mowa w
ust. 1 i 2. Jeśli jest to proporcjonalne,
weryfikacja ta przeprowadzona jest przez
niezaleŜnych audytorów wewnętrznych lub
zewnętrznych.

skuteczność środków, o których mowa w
ust. 1 i 2. Jeśli jest to proporcjonalne,
skuteczność tę weryfikują niezaleŜni
audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni.

Or. en
Uzasadnienie
Zgodnie z zasadą odpowiedzialności mechanizmy kontroli zgodności z rozporządzeniem są
stosowane wyłącznie, jeśli jest to proporcjonalne.

Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Administrator udostępnia publicznie
podsumowanie środków przedsięwziętych
zgodnie z ust. 1 i 2.
Or. en

Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu określenia
dalszych kryteriów i wymogów
dotyczących właściwych środków, o
których mowa w ust. 1, innych niŜ te
omówione w ust. 2, warunków
mechanizmów weryfikacji i audytu, o
których mowa w ust. 3, a takŜe kryteriów
proporcjonalności zgodnie z ust. 3, oraz
PE501.927v04-00

PL

Poprawka
4. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
określenia warunków mechanizmów
weryfikacji i audytu, o których mowa w
ust. 3, a takŜe kryteriów proporcjonalności
zgodnie z ust. 3, oraz rozwaŜenia
szczególnych środków dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
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rozwaŜenia szczególnych środków dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.

średnich przedsiębiorców.

Or. en
Uzasadnienie
Rola Komisji powinna ograniczać się do dalszego określania warunków mechanizmów
audytu.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia
techniczne oraz koszty wdroŜenia,
administrator, zarówno w momencie
ustalania środków niezbędnych do
przetwarzania, jak i w momencie samego
przetwarzania, wdraŜa odpowiednie środki
i procedury techniczne i organizacyjne, tak
by przetwarzanie odpowiadało wymogom
niniejszego rozporządzenia oraz
gwarantowało ochronę praw podmiotu
danych.

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia
techniczne oraz koszty wdroŜenia,
administrator, zarówno w momencie
ustalania celów i środków niezbędnych do
przetwarzania, jak i w momencie samego
przetwarzania, wdraŜa odpowiednie środki
i procedury techniczne i organizacyjne, tak
by przetwarzanie odpowiadało wymogom
niniejszego rozporządzenia oraz
gwarantowało ochronę praw podmiotu
danych, w szczególności w odniesieniu do
zasad określonych w art. 5. Jeśli
administrator przeprowadził ocenę
skutków w zakresie ochrony danych
zgodnie z art. 33, jej wyniki uwzględnia się
przy opracowywaniu wspomnianych
środków i procedur.
Or. en

Uzasadnienie
Z zadowoleniem przyjmuje się uwzględnienie ochrony danych juŜ w fazie projektowania jako
główną innowację w reformie. Zapewni to, Ŝe faktycznie będą przetwarzane wyłącznie te
dane, które są niezbędne do konkretnego celu. Poprawka ta wyjaśnia wdroŜenie tej zasady.
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Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Administrator wdraŜa mechanizmy
słuŜące zapewnieniu, by domyślnie
przetwarzane były jedynie te dane
osobowe, które są niezbędne dla realizacji
kaŜdorazowego szczególnego celu
przetwarzania oraz by w szczególności nie
były one zbierane lub zatrzymywane dłuŜej
niŜ przez okres niezbędny do realizacji
tych celów, zarówno jeśli chodzi o ilość
danych, jak i okres ich przechowywania.
Mechanizmy te zapewniają w
szczególności, by dane osobowe nie były
domyślnie udostępniane nieograniczonej
liczbie osób.

2. Gdy podmiot danych ma wybór
odnoszący się do przetwarzania danych
osobowych, administrator zapewnia, by
domyślnie przetwarzane były jedynie te
dane osobowe, które są niezbędne dla
realizacji kaŜdorazowego szczególnego
celu przetwarzania oraz by w
szczególności nie były one zbierane lub
zatrzymywane dłuŜej niŜ przez okres
niezbędny do realizacji tych celów,
zarówno jeśli chodzi o ilość danych, jak i
okres ich przechowywania. Mechanizmy te
zapewniają w szczególności, by dane
osobowe nie były domyślnie udostępniane
nieograniczonej liczbie osób oraz by
podmioty danych były w stanie
kontrolować rozpowszechnianie swoich
danych osobowych.
Or. en

Uzasadnienie
Doprecyzowanie zasady domyślnej ochrony danych.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Podmioty przetwarzające dane i
podmioty projektujące wdraŜają
odpowiednie środki i procedury
techniczne i organizacyjne w celu
zapewnienia, Ŝe ich usługi i produkty
domyślnie umoŜliwiają administratorom
spełnienie wymogów niniejszego
rozporządzenia, w szczególności tych, o

PE501.927v04-00

PL

120/230

PR\924343PL.doc

których mowa w ust. 1 i 2.
Or. en
Uzasadnienie
Podmioty przetwarzające i producenci systemów przetwarzania danych powinni wdroŜyć
odpowiednie środki w celu zapewnienia stosowania zasad ochrony prywatności w fazie
projektowania oraz domyślnej ochrony prywatności, tak aby ułatwić administratorom danych
zapewnienie zgodności z rozporządzeniem.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu określenia
dalszych kryteriów i wymogów
dotyczących właściwych środków i
mechanizmów, o których mowa w ust. 1 i
2, w szczególności wymogów w zakresie
uwzględnienia ochrony danych juŜ w fazie
projektowania w odniesieniu do sektorów,
produktów i usług.

3. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie określenia dalszych
kryteriów i wymogów dotyczących
właściwych środków i mechanizmów, o
których mowa w ust. 1, 2 i 2a, w
szczególności wymogów w zakresie
uwzględnienia ochrony danych juŜ w fazie
projektowania w odniesieniu do sektorów,
produktów i usług, zgodnie z art. 66.

Or. en
Uzasadnienie
Podmioty przetwarzające i producenci systemów przetwarzania danych powinni wdroŜyć
odpowiednie środki w celu zapewnienia stosowania zasad ochrony prywatności w fazie
projektowania oraz domyślnej ochrony prywatności, tak aby ułatwić administratorom danych
zapewnienie zgodności z rozporządzeniem.

PR\924343PL.doc
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Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4. Komisja moŜe ustanowić standardy
techniczne dotyczące wymogów
ustanowionych w ust. 1 i 2. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

Poprawka
4. Komisja moŜe ustanowić standardy
techniczne dotyczące wymogów
ustanowionych w ust. 1 i 2. Te akty
wykonawcze są przyjmowane po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.
Or. en

Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24
Tekst proponowany przez Komisję
Jeśli administrator określa cele, warunki i
środki przetwarzania danych osobowych
wspólnie z innymi administratorami,
współadministratorzy danych ustalają
zakres odpowiedzialności za zgodność z
obowiązkami wynikającymi z niniejszego
rozporządzenia spoczywającej na kaŜdym
z nich, w szczególności jeśli chodzi o
procedury i mechanizmy wykonania praw
podmiotu danych, w drodze wspólnych
ustaleń.

Poprawka
Jeśli administrator określa cele, warunki i
środki przetwarzania danych osobowych
wspólnie z innymi administratorami,
współadministratorzy danych ustalają
zakres odpowiedzialności za zgodność z
obowiązkami wynikającymi z niniejszego
rozporządzenia spoczywającej na kaŜdym
z nich, w szczególności jeśli chodzi o
procedury i mechanizmy wykonania praw
podmiotu danych, w drodze wspólnych
ustaleń sporządzonych na piśmie. JeŜeli
brak takiej definicji lub jest ona
niedostatecznie jasna, podmiot danych
moŜe wykonywać swoje prawa u
któregokolwiek z administratorów, którzy
odpowiadają solidarnie.
Or. en

PE501.927v04-00

PL

122/230

PR\924343PL.doc

Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej
niŜ 250 osób; lub

b) przedsiębiorstwa przetwarzającego dane
osobowe odnoszące się do mniej niŜ 500
podmiotów danych rocznie; lub
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z nowego progu dla inspektorów ochrony danych. Zob. powiązaną
poprawkę do art. 35 ust. 1 lit. b).

Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Przedstawiciel ma siedzibę w jednym z
państw członkowskich, w którym mają
miejsce zamieszkania podmioty danych i
których dane osobowe są przetwarzane w
związku z oferowaniem im towarów lub
których zachowanie jest monitorowane.

Poprawka
3. Przedstawiciel ma siedzibę w jednym z
państw członkowskich, gdzie mają miejsce
zamieszkania podmioty danych, których
dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
art. 3 ust. 2.

Or. en

Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
a) działa wyłącznie na polecenie
administratora, w szczególności gdy
przekazywanie danych osobowych jest
PR\924343PL.doc

Poprawka
a) działa wyłącznie na polecenie
administratora;
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zakazane;
Or. en

Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ha) uwzględnia zasadę ochrony danych
juŜ w fazie projektowania oraz jako opcji
domyślnej.
Or. en

Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję
5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących zakresu
odpowiedzialności, obowiązków i zadań w
odniesieniu do podmiotu
przetwarzającego zgodnie z ust. 1, oraz
warunków, które umoŜliwiają
uproszczenie przetwarzania danych
osobowych w ramach grupy
przedsiębiorstw, w szczególności do celów
kontroli i sprawozdawczości.

Poprawka
skreślony

Or. en
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Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. JeŜeli podmiot przetwarzający jest lub
staje się stroną określającą cele, środki
lub metody przetwarzania danych albo nie
działa wyłącznie na polecenie
administratora, uwaŜa się go za
współadministratora na mocy art. 24.
Or. en

Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. Dokumentacja zawiera przynajmniej
informacje na temat:

Poprawka
2. Dokumentacja zawiera przynajmniej
informacje wymienione w art. 14.

a) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych
kontaktowych administratora lub
współadministratora albo podmiotu
przetwarzającego oraz ewentualnego
przedstawiciela;
b) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych
kontaktowych ewentualnego inspektora
ochrony danych;
c) celów przetwarzania, w tym słusznych
interesów realizowanych przez
administratora, jeśli przetwarzanie opiera
się na art. 6 ust. 1 lit. f);
d) opisu kategorii podmiotów danych oraz
kategorii danych osobowych odnoszących
się do nich;
e) odbiorców lub kategorii odbiorców
danych osobowych, w tym
administratorów, którym ujawniane są
dane osobowe na potrzeby realizacji
PR\924343PL.doc
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słusznych interesów będących ich celem;
f) w odpowiednich przypadkach,
przekazywania danych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych, w tym
identyfikacji tego państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz, w
przypadku przekazywania, o którym mowa
w art. 44 ust. 1 lit. h), dokumentacji
dotyczącej odpowiednich gwarancji;
g) ogólnego wskazania terminów
usunięcia róŜnych kategorii danych;
h) opisu mechanizmów, o których mowa w
art. 22 ust. 3.
Or. en
Uzasadnienie
Treść art. 28 dotyczącego wymogów w zakresie dokumentacji została przeniesiona do art. 14
dotyczącego praw do informacji. Zaproponowane rozporządzenie moŜna uprościć poprzez
połączenie informacji i dokumentacji, które zasadniczo są dwiema stronami tej samej monety.
Takie rozwiązanie ograniczy obciąŜenia administracyjne dla administratorów danych i ułatwi
osobom fizycznym zrozumienie swoich praw i korzystanie z nich. Zob. powiązane poprawki do
art. 14.

Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Obowiązków, o których mowa w ust. 1 i
2, nie stosuje się do następujących
administratorów i podmiotów
przetwarzających:

4. Obowiązków, o których mowa w ust. 1 i
2, nie stosuje się do osoby fizycznej
przetwarzającej dane osobowe w celu
innym niŜ handlowy.

a) osoby fizycznej przetwarzającej dane
osobowe w celu innym niŜ handlowy; lub
Or. en
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Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przedsiębiorstwa lub organizacji
zatrudniających mniej niŜ 250 osób,
którzy przetwarzają dane osobowe jedynie
w ramach działalności pobocznej w
stosunku do działalności głównej.

skreślona

Or. en

Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, by
uwzględnić w szczególności zakres
odpowiedzialności administratora i
podmiotu przetwarzającego oraz
ewentualnie przedstawiciela
administratora.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych małe i średnie
przedsiębiorstwa muszą przekazywać informacje podmiotom danych, o czym jest mowa w
art. 14. PoniewaŜ obowiązki w zakresie informowania i dokumentowania są obecnie
połączone w art. 14, wspomniane przedsiębiorstwa i tak dysponowałyby informacjami, w
związku z czym nie ma potrzeby wyłączania ich jeszcze z obowiązków w zakresie
dokumentowania. Innymi słowy: przepisy zostały uproszczone, lecz mają zastosowanie do
kaŜdego administratora danych.

PR\924343PL.doc
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Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję
6. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze dotyczące dokumentacji, o
której mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze
są przyjmowane zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.

Poprawka
skreślony

Or. en

Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Administrator i podmiot przetwarzający
wdraŜają odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, by zapewnić poziom
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk
związanych z przetwarzaniem oraz
charakterem danych osobowych, które
naleŜy chronić, uwzględniając najnowsze
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich
wdroŜenia.

1. Administrator i podmiot przetwarzający
wdraŜają odpowiednie środki i procedury
techniczne i organizacyjne, by zapewnić
poziom bezpieczeństwa stosowny do ryzyk
związanych z przetwarzaniem oraz
charakterem danych osobowych, które
naleŜy chronić, uwzględniając najnowsze
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich
wdroŜenia.
Or. en

Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Komisja jest uprawniona do
PE501.927v04-00
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Poprawka
3. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
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przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i warunków dotyczących
środków technicznych i organizacyjnych, o
których mowa w ust. 1 i 2, w tym
zdefiniowania pojęcia najnowszych
osiągnięć technicznych, dla konkretnych
sektorów oraz w konkretnych sytuacjach
przetwarzania danych, uwzględniając w
szczególności rozwój technologii oraz
rozwiązania w zakresie uwzględnienia
ochrony prywatności juŜ w fazie
projektowania oraz ochrony danych jako
opcji domyślnej, chyba Ŝe zastosowanie
ma ust. 4.

powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i warunków dotyczących
środków technicznych i organizacyjnych, o
których mowa w ust. 1 i 2, w tym
zdefiniowania pojęcia najnowszych
osiągnięć technicznych, dla konkretnych
sektorów oraz w konkretnych sytuacjach
przetwarzania danych, uwzględniając w
szczególności rozwój technologii oraz
rozwiązania w zakresie uwzględnienia
ochrony prywatności juŜ w fazie
projektowania oraz ochrony danych jako
opcji domyślnej, chyba Ŝe zastosowanie
ma ust. 4, zgodnie z art. 66.

Or. en

Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
4. Komisja moŜe przyjąć, w razie potrzeby,
akty wykonawcze mające na celu
sprecyzowanie wymogów ustanowionych
w ust. 1 i 2 obowiązujących w róŜnych
sytuacjach, w szczególności w celu:

Poprawka
skreślona

a) zapobiegania wszelkiemu
nieuprawnionemu dostępowi do danych
osobowych;
Or. en
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Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapobiegania nieuprawnionemu
ujawnianiu, odczytywaniu, kopiowaniu,
zmienianiu lub usuwaniu danych
osobowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreślona

c) zapewnienia weryfikacji zgodności z
prawem operacji przetwarzania. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 - 4 a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku naruszenia ochrony
danych osobowych, administrator zgłasza
organowi nadzorczemu takie naruszeniu
bez nieuzasadnionej zwłoki i jeśli jest to
moŜliwe, nie później niŜ w ciągu 24 godzin
od momentu dowiedzenia się o tym
naruszeniu. Jeśli organ nadzorczy nie
zostanie zawiadomiony w ciągu 24 godzin,
do zgłoszenia naleŜy dołączyć

1. W przypadku naruszenia ochrony
danych osobowych administrator zgłasza
organowi nadzorczemu takie naruszenie
bez nieuzasadnionej zwłoki i jeśli jest to
moŜliwe, nie później niŜ w ciągu 72 godzin
od momentu dowiedzenia się o tym
naruszeniu. Jeśli organ nadzorczy nie
zostanie zawiadomiony w ciągu 72 godzin,
do zgłoszenia naleŜy dołączyć
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umotywowane wyjaśnienie.

umotywowane wyjaśnienie.

2. Na mocy art. 26 ust. 2 lit. f) podmiot
przetwarzający ostrzega i informuje
administratora niezwłocznie po
stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych.

2. Na mocy art. 26 ust. 2 lit. f) podmiot
przetwarzający ostrzega i informuje
administratora niezwłocznie po
stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1,
musi co najmniej:

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1,
musi co najmniej:

a) opisywać charakter naruszenia ochrony
danych osobowych, w tym podawać
kategorie i liczbę zainteresowanych
podmiotów danych oraz kategorie i liczbę
rekordów danych, których dotyczy
naruszenie;

a) opisywać charakter naruszenia ochrony
danych osobowych, w tym podawać
kategorie i liczbę zainteresowanych
podmiotów danych oraz kategorie i liczbę
rekordów danych, których dotyczy
naruszenie;

b) podawać imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe inspektora ochrony danych lub
innego punktu kontaktowego, w którym
moŜna uzyskać więcej informacji;
c) zalecać środki mające na celu
zmniejszenie ewentualnych negatywnych
skutków naruszenia ochrony danych
osobowych;
d) opisywać konsekwencje naruszenia
ochrony danych;

b) podawać imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe inspektora ochrony danych lub
innego punktu kontaktowego, w którym
moŜna uzyskać więcej informacji;
c) zalecać środki mające na celu
zmniejszenie ewentualnych negatywnych
skutków naruszenia ochrony danych
osobowych;
d) opisywać konsekwencje naruszenia
ochrony danych;

e) opisywać środki proponowane lub
podjęte przez administratora w celu
zaradzenia naruszeniu ochrony danych
osobowych.
4. Administrator sporządza dokumentację
dotyczącą wszelkich naruszeń ochrony
danych osobowych, obejmującą
okoliczności naruszenia, jego skutki oraz
podjęte działania zaradcze. Dokumentacja
ta musi umoŜliwiać organowi nadzorczemu
sprawdzenie zgodności z niniejszym
artykułem. Dokumentacja zawiera
wyłącznie informacje niezbędne do
realizacji powyŜszego celu.

e) opisywać środki proponowane lub
podjęte przez administratora w celu
zaradzenia naruszeniu ochrony danych
osobowych.
4. Administrator sporządza dokumentację
dotyczącą wszelkich naruszeń ochrony
danych osobowych, obejmującą
okoliczności naruszenia, jego skutki oraz
podjęte działania zaradcze. Dokumentacja
ta musi umoŜliwiać organowi nadzorczemu
sprawdzenie zgodności z niniejszym
artykułem. Dokumentacja zawiera
wyłącznie informacje niezbędne do
realizacji powyŜszego celu.
4a. Organ nadzorczy prowadzi publiczny
rejestr rodzajów zgłoszonych naruszeń.
Or. en
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami nowej dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne naleŜy
zachować skonsolidowany przegląd rodzajów występujących naruszeń, tak aby edukować
społeczeństwo na temat rodzajów i liczb przypadków naruszenia ochrony danych.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
stwierdzenia naruszenia ochrony danych
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2,
oraz szczególnych okoliczności, w których
administrator i podmiot przetwarzający
mają obowiązek zgłosić naruszenie
ochrony danych osobowych.

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania kryteriów i wymogów
dotyczących stwierdzenia naruszenia
ochrony danych osobowych, o którym
mowa w ust. 1 i 2, oraz szczególnych
okoliczności, w których administrator i
podmiot przetwarzający mają obowiązek
zgłosić naruszenie ochrony danych
osobowych.
Or. en

Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze zgłoszenia przekazywanego
organowi nadzorczemu, procedury mające
zastosowanie do wymogu zgłoszenia, a
takŜe formę i sposób prowadzenia
dokumentacji, o której mowa w art. 4, w
tym terminy usuwania zawartych w niej
informacji. Te akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 87 ust. 2.

6. Komisja moŜe ustanowić standardowe
formularze zgłoszenia przekazywanego
organowi nadzorczemu, procedury mające
zastosowanie do wymogu zgłoszenia, a
takŜe formę i sposób prowadzenia
dokumentacji, o której mowa w art. 4, w
tym terminy usuwania zawartych w niej
informacji. Te akty wykonawcze przyjmuje
się po zasięgnięciu opinii Europejskiej
Rady Ochrony Danych, zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
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art. 87 ust. 2.
Or. en

Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Gdy istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe
naruszenie ochrony danych osobowych
moŜe niekorzystnie wpłynąć na ochronę
danych osobowych lub prywatność
podmiotu danych, administrator, po
dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w
art. 31, bez nieuzasadnionej zwłoki
informuje podmiot danych o naruszeniu
ochrony danych osobowych.

1. Gdy istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe
naruszenie ochrony danych osobowych
moŜe niekorzystnie wpłynąć na ochronę
danych osobowych lub prywatność
podmiotu danych, na przykład w
przypadkach kradzieŜy lub naduŜycia
dotyczących toŜsamości, straty finansowej,
uszkodzenia ciała, powaŜnego
upokorzenia lub naruszenia dobrego
imienia, administrator, po dokonaniu
zgłoszenia, o którym mowa w art. 31, bez
nieuzasadnionej zwłoki informuje podmiot
danych o naruszeniu ochrony danych
osobowych.
Or. en

Uzasadnienie
Aby uniknąć zmęczenia podmiotów danych związanego z zawiadamianiem, podmiot danych
powinno się zawiadamiać wyłącznie o przypadkach, gdy naruszenie danych moŜe
niekorzystnie wpłynąć na ochronę danych osobowych lub prywatność podmiotu danych, na
przykład w przypadkach kradzieŜy lub naduŜycia dotyczących toŜsamości, straty finansowej,
uszkodzenia ciała, powaŜnego upokorzenia lub naruszenia dobrego imienia.
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Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zawiadomienie przekazane podmiotowi
danych, o którym mowa w ust. 1, opisuje
charakter naruszenia ochrony danych
osobowych i zawiera przynajmniej
informacje i zalecenia, o których mowa w
art. 31 ust. 3 lit. b) i c).

2. Zawiadomienie przekazane podmiotowi
danych, o którym mowa w ust. 1, opisuje
charakter naruszenia ochrony danych
osobowych i zawiera przynajmniej
informacje i zalecenia, o których mowa w
art. 31 ust. 3, oraz informacje na temat
praw przysługujących podmiotowi
danych, w tym prawa do środków ochrony
prawnej.
Or. en

Uzasadnienie
Zawiadomienie powinno równieŜ obejmować opis charakteru naruszenia ochrony danych
osobowych oraz informacje na temat praw, w tym moŜliwości ochrony prawnej.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
okoliczności, w których naruszenie
ochrony danych osobowych moŜe
niekorzystnie wpłynąć na dane osobowe, o
których mowa w ust. 1.

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania kryteriów i wymogów
dotyczących okoliczności, w których
naruszenie ochrony danych osobowych
moŜe niekorzystnie wpłynąć na dane
osobowe, o których mowa w ust. 1.
Or. en
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Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja moŜe określić format
zawiadomienia przekazywanego
podmiotowi danych, o którym mowa w
ust. 1, oraz procedury mające zastosowanie
do tego zawiadomienia. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

6. Komisja moŜe określić format
zawiadomienia przekazywanego
podmiotowi danych, o którym mowa w
ust. 1, oraz procedury mające zastosowanie
do tego zawiadomienia. Te akty
wykonawcze przyjmuje się po zasięgnięciu
opinii Europejskiej Rady Ochrony
Danych, zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.
Or. en

Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
a) systematyczna i kompleksowa ocena
aspektów osobowych osoby fizycznej bądź
operacje przetwarzania mające na celu
analizę lub przewidzenie w szczególności
sytuacji ekonomicznej, miejsca pobytu,
stanu zdrowia, preferencji osobistych,
wiarygodności lub zachowania osoby
fizycznej, która opiera się na
automatycznym przetwarzaniu, i na której
opierają się środki, które wywołują skutki
prawne dotyczące danej osoby lub mają na
nią istotny wpływ;

Poprawka
a) profilowanie, na którym opierają się
środki, które wywołują skutki prawne
dotyczące danej osoby lub mają na nią
istotny wpływ;

Or. en
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Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) monitorowanie publicznie dostępnych
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu
urządzeń optyczno-elektronicznych
(wideonadzór) na szeroką skalę;

c) monitorowanie publicznie dostępnych
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu
urządzeń optyczno-elektronicznych lub
innych urządzeń sensorycznych;
Or. en

Uzasadnienie
Celem poprawek odnoszących się do ocen skutków w zakresie ochrony danych jest
doprecyzowanie sytuacji, w których taka ocena powinna zostać przeprowadzona (art. 33
ust. 2), oraz elementów, które naleŜy poddać ocenie (art. 33 ust. 3).
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję
d) przetwarzanie danych osobowych w
wielkoskalowych zbiorach danych
dotyczących dzieci, danych genetycznych
lub biometrycznych;

Poprawka
d) przetwarzanie szczególnych kategorii
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1,
danych dotyczących lokalizacji, danych
biometrycznych lub danych dotyczących
dzieci;
Or. en

Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
da) gdy dane osobowe są udostępniane
duŜej liczbie osób lub duŜe ilości danych
osobowych dotyczących podmiotu danych
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są przetwarzane lub łączone z innymi
danymi;
Or. en

Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję
e) inne operacje przetwarzania, które na
mocy art. 34 ust. 2 lit. b) wymagają
konsultacji z organem nadzorczym.

Poprawka
e) inne operacje przetwarzania, które na
mocy art. 34 ust. 2 lit. b) wymagają
konsultacji z inspektorem ochrony danych
lub z organem nadzorczym.
Or. en

Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny
opis przewidywanych operacji
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i
wolności podmiotów danych, środki
przewidywane w celu sprostania ryzykom,
gwarancje, środki i mechanizmy
bezpieczeństwa mające zagwarantować
ochronę danych osobowych oraz wykazać
zgodność z niniejszym rozporządzeniem,
uwzględniając prawa i słuszne interesy
podmiotów danych i innych
zainteresowanych osób.

Poprawka
3. Ocena obejmuje przynajmniej
systematyczny opis

a) przewidywanych operacji przetwarzania
oraz ich konieczności i proporcjonalności
w odniesieniu do celów,
b) oceny ryzyk dla praw i wolności
podmiotów danych,
PR\924343PL.doc
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c) środków przewidywanych w celu
sprostania ryzykom i zminimalizowania
ilości przetwarzanych danych osobowych,
d) gwarancji, środków i mechanizmów
bezpieczeństwa mających zagwarantować
ochronę danych osobowych oraz wykazać
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, z
uwzględnieniem praw i uzasadnionych
interesów podmiotów danych i innych
zainteresowanych osób.
Or. en
Uzasadnienie
Celem poprawek odnoszących się do ocen skutków w zakresie prywatności jest
doprecyzowanie sytuacji, w których taka ocena powinna zostać przeprowadzona (art. 33
ust. 2), oraz elementów, które naleŜy poddać ocenie (art. 33 ust. 3).

Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Administrator zwraca się o opinie do
podmiotów danych lub ich przedstawicieli
w zakresie planowanego przetwarzania,
bez uszczerbku dla ochrony handlowych
lub publicznych interesów lub
bezpieczeństwa operacji przetwarzania.

4. Administrator zwraca się o opinie do
podmiotów danych lub ich przedstawicieli
w zakresie planowanego przetwarzania.

Or. en

Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję
5. Jeśli administrator jest organem lub
PE501.927v04-00
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Poprawka
skreślony
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podmiotem publicznym i jeśli
przetwarzanie wynika z obowiązku
prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c)
przewidującego zasady i procedury
operacji przetwarzania przewidziane przez
prawo Unii, ust. 1–4 nie stosuje się, chyba
Ŝe państwa członkowskie uznają
przeprowadzenie takiej oceny przed
przetwarzaniem za niezbędne.
Or. en
Uzasadnienie
Nawet jeśli organy publiczne przetwarzają dane na podstawie obowiązku prawnego, ocena
skutków w zakresie ochrony danych powinna mieć na celu zapewnienie zgodności z
przedmiotowym rozporządzeniem, a zwłaszcza zapewnienie minimalizacji i bezpieczeństwa
danych oraz złagodzenie wszelkiego ryzyka dla praw i wolności podmiotów danych.

Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i warunków operacji
przetwarzania mogących stwarzać
szczególne ryzyko, o którym mowa w
ust. 1 i 2 oraz wymogów w zakresie oceny,
o których mowa w ust. 3, w tym warunków
skalowalności, weryfikowalności i
sprawdzenia. Wykonując to uprawnienie,
Komisja rozwaŜa szczególne środki dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.

6. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania kryteriów i warunków
operacji przetwarzania mogących stwarzać
szczególne ryzyko, o którym mowa w
ust. 1 i 2 oraz wymogów w zakresie oceny,
o których mowa w ust. 3, w tym warunków
i procedur skalowalności,
weryfikowalności i sprawdzenia.
Wykonując to uprawnienie, Komisja
rozwaŜa szczególne środki dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców.
Or. en
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Uzasadnienie
Główna istota aktu wykonawczego w ust. 7 została wcielona do aktu delegowanego w tym
ustępie.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja moŜe określić standardy i
procedury przeprowadzania,
weryfikowania i kontroli oceny, o której
mowa w 3. Te akty wykonawcze są
przyjmowane zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Główna istota aktu wykonawczego została wcielona do aktu delegowanego w ust. 6.

Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Administrator lub podmiot
przetwarzający, w zaleŜności od
przypadku, uzyskują zezwolenie organu
nadzorczego przed przetwarzaniem danych
osobowych, by zapewnić zgodność
planowanego przetwarzania z niniejszym
rozporządzeniem, w szczególności by
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych,
jeśli administrator lub podmiot
przetwarzający przyjmą klauzule umowne
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie
wprowadzą odpowiednich gwarancji do

1. Administrator lub podmiot
przetwarzający, w zaleŜności od
przypadku, uzyskują zezwolenie organu
nadzorczego przed przetwarzaniem danych
osobowych, by zapewnić zgodność
planowanego przetwarzania z niniejszym
rozporządzeniem, w szczególności by
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych,
jeśli administrator lub podmiot
przetwarzający przyjmą klauzule umowne
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub jeśli
przekaŜą dane osobowe do państwa
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trzeciego lub organizacji międzynarodowej
na podstawie odstępstw przewidzianych w
art. 44 ust. 1 lit. g).

prawnie wiąŜących instrumentów, o
których mowa w art. 42 ust. 5,
dotyczących przekazywania danych
osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Or. en
Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, Ŝe nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do państw
trzecich bez prawnie wiąŜących gwarancji, nadal muszą mieć podstawę prawną wynikającą z
odstępstw przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Administrator lub podmiot
przetwarzający działający w imieniu
administratora przeprowadzają konsultacje
z organem nadzorczym przed
przetwarzaniem danych, by zapewnić
zgodność planowanego przetwarzania z
niniejszym rozporządzeniem, w
szczególności by załagodzić związane z
tym ryzyko dla podmiotu danych, jeśli:

2. Administrator lub podmiot
przetwarzający działający w imieniu
administratora przeprowadzają konsultacje
z inspektorem ochrony danych lub z
organem nadzorczym przed
przetwarzaniem danych, by zapewnić
zgodność planowanego przetwarzania z
niniejszym rozporządzeniem, w
szczególności by załagodzić związane z
tym ryzyko dla podmiotu danych, jeśli:
Or. en

Uzasadnienie
Zamiast przeprowadzać konsultacje z organami nadzorczymi przed przetwarzaniem danych,
które wiąŜe się z konkretnym ryzykiem, administrator danych powinien skorzystać z pomocy
własnego inspektora ochrony danych, o ile go wyznaczył. Takie działanie odciąŜa organy i
jednocześnie wzmacnia rolę inspektora ochrony danych.
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Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) organ nadzorczy uzna za niezbędne
przeprowadzenie uprzedniej konsultacji na
temat operacji przetwarzania mogących
stanowić szczególne ryzyko dla praw i
wolności podmiotów danych ze względu
na swój charakter, zakres lub cele,
określonych w ust. 4.

b) inspektor ochrony danych lub organ
nadzorczy uzna za niezbędne
przeprowadzenie uprzedniej konsultacji na
temat operacji przetwarzania mogących
stanowić szczególne ryzyko dla praw i
wolności podmiotów danych ze względu
na swój charakter, zakres lub cele,
określonych w ust. 4.
Or. en

Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Jeśli inspektor ochrony danych ma
powody wątpić, Ŝe planowane
przetwarzanie jest zgodne z niniejszym
rozporządzeniem, lub jeśli administrator
danych podczas przetwarzania danych
osobowych narusza zakaz, o którym mowa
w ust. 3, inspektor ochrony danych
przeprowadza konsultacje z organem
nadzorczym.
Or. en

Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4. Organ nadzorczy ustanawia i udostępnia
PE501.927v04-00
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Poprawka
4. Europejska Rada Ochrony Danych
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publicznie wykaz operacji przetwarzania,
w przypadku których wymagana jest
uprzednia konsultacja na mocy ust. 2
lit. b). Organ nadzorczy przekazuje
następnie takie wykazy Europejskiej
Radzie Ochrony Danych.

ustanawia i udostępnia publicznie wykaz
operacji przetwarzania, w przypadku
których wymagana jest uprzednia
konsultacja na mocy ust. 2.

Or. en
Uzasadnienie
Aby ustanowić spójne kryteria przetwarzania danych, w przypadku gdy wiąŜe się ono z
konkretnym ryzykiem, Europejska Rada Ochrony Danych powinna przedstawić tego rodzaju
wykaz. Zob. powiązaną poprawkę do ust. 5.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeśli wykaz, o którym mowa w ust. 4,
obejmuje przetwarzanie związane z
oferowaniem towarów lub usług
podmiotom danych w wielu państwach
członkowskich, lub z monitorowaniem ich
zachowania, bądź moŜe w sposób istotny
wpłynąć na swobodny przepływ danych
osobowych na terytorium Unii, organ
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o
którym mowa w art. 57, przed przyjęciem
takiego wykazu.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta opiera się na ust. 4. Mechanizm zgodności nie jest juŜ w tym miejscu potrzebny,
poniewaŜ dostarczenie takiego wykazu naleŜy obecnie do zadań Europejskiej Rady Ochrony
Danych. Zaproponowany akt delegowany mógłby ponadto poruszać zasadnicze elementy tego
prawodawstwa, a organy nadzorcze mają lepsze moŜliwości zdefiniowania ryzyka na
podstawie swojego praktycznego doświadczenia.
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Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 8
Tekst proponowany przez Komisję
8. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i warunków ustalenia
wysokiego poziomu szczególnych ryzyk, o
których mowa w ust. 2 lit. a).

Poprawka
skreślony

Or. en

Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 9
Tekst proponowany przez Komisję
9. Komisja moŜe opracować standardowe
formularze i procedury dotyczące
uprzedniego zezwolenia oraz uprzedniej
konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
oraz standardowe formularze i procedury
dotyczące informowania organu
nadzorczego na mocy ust. 6. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2.

Poprawka
9. Komisja moŜe opracować standardowe
formularze dotyczące uprzedniego
zezwolenia oraz uprzedniej konsultacji, o
których mowa w ust. 1 i 2, oraz
standardowe formularze dotyczące
informowania organu nadzorczego na
mocy ust. 6. Te akty wykonawcze
przyjmuje się po zasięgnięciu opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której
mowa w art. 87 ust. 2.
Or. en

Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję
b) przetwarzania dokonuje
PE501.927v04-00
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Poprawka
b) przetwarzania dokonuje osoba prawna
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przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób
lub więcej; lub

oraz przetwarzanie odnosi się do ponad
500 podmiotów danych rocznie;
Or. en

Uzasadnienie
W erze „przetwarzania w chmurze”, kiedy nawet administratorzy działający na bardzo małą
skalę mogą przetwarzać duŜe ilości danych za pośrednictwem usług internetowych, próg
wyznaczający obowiązek mianowania inspektora ochrony danych nie powinien opierać się na
wielkości przedsiębiorstwa, lecz raczej na znaczeniu przetwarzania danych. Obejmuje to
kategorie przetwarzanych danych osobowych, rodzaj działalności polegającej na
przetwarzaniu oraz liczbę osób, których dane są przetwarzane.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) główna działalność administratora lub
podmiotu przetwarzającego polega na
operacjach przetwarzania, które ze
względu na swój charakter, zakres lub cele
wymagają regularnego i systematycznego
monitorowania podmiotów danych.

c) główna działalność administratora lub
podmiotu przetwarzającego polega na
operacjach przetwarzania, które ze
względu na swój charakter, zakres lub cele
wymagają regularnego i systematycznego
monitorowania lub profilowania
podmiotów danych.
Or. en

Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ca) główna działalność administratora lub
podmiotu przetwarzającego polega na
przetwarzaniu szczególnych kategorii
danych zgodnie z art. 9 ust. 1.
Or. en
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Uzasadnienie
W erze „przetwarzania w chmurze”, kiedy nawet administratorzy działający na bardzo małą
skalę mogą przetwarzać duŜe ilości danych za pośrednictwem usług internetowych, próg
wyznaczający obowiązek mianowania inspektora ochrony danych nie powinien opierać się na
wielkości przedsiębiorstwa, lecz raczej na znaczeniu przetwarzania danych. Obejmuje to
kategorie przetwarzanych danych osobowych, rodzaj działalności polegającej na
przetwarzaniu oraz liczbę osób, których dane są przetwarzane.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Administrator lub podmiot
przetwarzający wyznaczają inspektora
ochrony danych na okres co najmniej
dwóch lat. Inspektor ochrony danych
moŜe być powoływany na kolejne
kadencje. Inspektora ochrony danych
moŜna odwołać w czasie trwania kadencji
jedynie wtedy, gdy przestał spełniać
warunki niezbędne do pełnienia przez
niego obowiązków.

7. Administrator lub podmiot
przetwarzający wyznaczają inspektora
ochrony danych na okres co najmniej
czterech lat. Inspektora ochrony danych
moŜna odwołać w czasie trwania kadencji
jedynie wtedy, gdy przestał spełniać
warunki niezbędne do pełnienia przez
niego obowiązków.

Or. en
Uzasadnienie
Minimalny okres trwania kadencji wynoszący dwa lata jest zbyt krótki. Z doświadczenia
wynika, Ŝe nawet mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, nowo mianowany inspektor
ochrony danych potrzebuje co najmniej pół roku na wdroŜenie się w zadania, z którymi jest
juŜ w pewnym stopniu zaznajomiony. JeŜeli inspektor ochrony danych miałby być
zastępowany – bez wystarczającego powodu – przez nową osobę po upływie zaledwie dwóch
lat, mogłoby to utrudnić wdraŜanie wymogów w zakresie ochrony danych. Z doświadczenia
wynika ponadto, Ŝe niezaleŜna działalność inspektora wymaga ochrony przed zwolnieniem z
pracy.
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Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 9
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Administrator lub podmiot
przetwarzający informują organ nadzorczy
oraz opinię publiczną o imieniu i nazwisku
oraz danych kontaktowych inspektora
ochrony danych.

9. Administrator lub podmiot
przetwarzający informują organ nadzorczy
oraz opinię publiczną o imieniu i nazwisku
oraz danych kontaktowych inspektora
ochrony danych. Gdy administrator
postanowi nie powoływać inspektora
ochrony danych, informuje organ
nadzorczy o powodach swojej decyzji.
Or. en

Uzasadnienie
Sformułowanie to nakłada na wszystkich administratorów danych lub wszystkie podmioty
przetwarzające ogólny obowiązek podejmowania w tej kwestii przemyślanych decyzji.
Wspomniane informacje mogą zostać przekazane organowi nadzorczemu elektronicznie i przy
uŜyciu standardowych formularzy, co nie stanowi nadmiernego obciąŜenia
administracyjnego.

Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 11
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
głównej działalności administratora lub
podmiotu przetwarzającego, o której mowa
w ust. 1 lit. c) oraz kryteriów dotyczących
kwalifikacji zawodowych inspektora
ochrony danych, o których mowa w ust. 5.

11. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
głównej działalności administratora lub
podmiotu przetwarzającego, o której mowa
w ust. 1 lit. c) oraz kryteriów dotyczących
kwalifikacji zawodowych inspektora
ochrony danych, o których mowa w ust. 5,
zgodnie z art. 66.
Or. en
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Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. Administrator i podmiot przetwarzający
dopilnowują, by inspektor ochrony danych
wykonywał swoje obowiązki i zadania
niezaleŜnie i nie otrzymywał Ŝadnych
poleceń dotyczących pełnienia swojej
funkcji. Inspektor ochrony danych podlega
bezpośrednio kierownictwu administratora
lub podmiotu przetwarzającego.

Poprawka
Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Administrator lub podmiot
przetwarzający wspierają inspektora
ochrony danych w wykonywaniu przez
niego zadań i zapewniają personel,
pomieszczenia, sprzęt i zasoby niezbędne
do wykonywania obowiązków i zadań, o
których mowa w art. 37.

Poprawka
3. Administrator lub podmiot
przetwarzający wspierają inspektora
ochrony danych w wykonywaniu przez
niego zadań i zapewniają wszystkie środki,
w tym personel, pomieszczenia, sprzęt i
zasoby niezbędne do wykonywania
obowiązków i zadań, o których mowa w
art. 37, oraz do utrzymania poziomu jego
wiedzy zawodowej.
Or. en
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Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. Inspektorzy ochrony danych są
zobowiązani do zachowania tajemnicy,
jeśli chodzi o toŜsamość podmiotów
danych i okoliczności umoŜliwiające ich
identyfikację, chyba Ŝe podmiot danych
zwolni ich z tego obowiązku. Jeśli w
trakcie wykonywania swoich zadań
inspektorzy ochrony danych poznają
dane, w przypadku których dyrektor
administratora danych lub osoby
zatrudnionej przez administratora danych
ma prawo odmówić podania dowodów,
prawo to obowiązuje równieŜ inspektorów
ochrony danych i ich asystentów.
Or. en

Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
a) informowanie administratora lub
podmiotu przetwarzającego o ich
obowiązkach wynikających z niniejszego
rozporządzenia oraz dokumentowanie tej
działalności i uzyskiwanych odpowiedzi;

Poprawka
a) informowanie administratora lub
podmiotu przetwarzającego o ich
obowiązkach wynikających z niniejszego
rozporządzenia, zwłaszcza w odniesieniu
do środków i procedur o charakterze
technicznym i organizacyjnym, oraz
dokumentowanie tej działalności i
uzyskiwanych odpowiedzi;
Or. en
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Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ha) weryfikowanie zgodności
przetwarzania w ramach mechanizmu
uprzedniej konsultacji, o którym mowa w
art. 34.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z poprawki do art. 34 ust. 4.

Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących zadań,
certyfikacji, statusu, uprawnień i zasobów
inspektora ochrony danych, o których
mowa w ust. 1.

2. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących zadań,
certyfikacji, statusu, uprawnień i zasobów
inspektora ochrony danych, o których
mowa w ust. 1, zgodnie z art. 66.

Or. en

Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. Zrzeszenia i inne podmioty
PE501.927v04-00
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Poprawka
2. Zrzeszenia i inne podmioty
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reprezentujące określone kategorie
administratorów lub podmiotów
przetwarzających w jednym państwie
członkowskim, które pragną opracować
kodeksy postępowania bądź zmienić lub
uzupełnić obowiązujące kodeksy
postępowania, mogą przedstawić je
organowi nadzorczemu w tym państwie
członkowskim celem zasięgnięcia opinii.
Organ nadzorczy moŜe wydać opinię
dotyczącą zgodności projektu kodeksu
postępowania lub proponowanej zmiany z
niniejszym rozporządzeniem. Organ
nadzorczy zasięga opinii podmiotów
danych lub ich przedstawicieli na temat
tych projektów.

reprezentujące określone kategorie
administratorów lub podmiotów
przetwarzających w jednym państwie
członkowskim, które pragną opracować
kodeksy postępowania bądź zmienić lub
uzupełnić obowiązujące kodeksy
postępowania, mogą przedstawić je
organowi nadzorczemu w tym państwie
członkowskim w celu zasięgnięcia opinii.
Organ nadzorczy w stosownym czasie
wydaje opinię dotyczącą zgodności
projektu kodeksu postępowania lub
proponowanej zmiany z niniejszym
rozporządzeniem. Organ nadzorczy zasięga
opinii podmiotów danych lub ich
przedstawicieli na temat tych projektów.
Or. en

Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja moŜe przyjąć akty wykonawcze
w celu podjęcia decyzji, czy kodeksy
postępowania i zmiany lub uzupełnienia
obowiązujących kodeksów postępowania
przedłoŜone jej na mocy ust. 3 mają ogólną
moc obowiązującą w całej Unii. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą określoną w
art. 87 ust. 2.

4. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
podjęcia decyzji, czy kodeksy
postępowania i zmiany lub uzupełnienia
obowiązujących kodeksów postępowania
przedłoŜone jej na mocy ust. 3 są zgodne z
niniejszym rozporządzeniem i czy mają
ogólną moc obowiązującą w całej Unii.
Taki akt delegowany przyznaje
podmiotom danych egzekwowalne prawa.
Or. en
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Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Mechanizmy certyfikacji w zakresie
ochrony danych określają formalną
procedurę wydawania i wycofywania
pieczęci lub oznaczeń w zakresie ochrony
danych oraz zapewniają niezaleŜność
finansową i rzeczową, a takŜe biegłość
organizacji wydającej w ochronie danych.
Kryteria certyfikacji, indywidualne wyniki
pomyślnie zakończonej certyfikacji oraz
zrozumiałe i konstruktywne uzasadnienie
podsumowujące podaje się do wiadomości
publicznej.
Or. en
Uzasadnienie

KaŜdy mechanizm certyfikacji musi określać formalną procedurę wydawania i wycofywania
pieczęci oraz musi być niezaleŜny.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1b. Mechanizmy certyfikacji w zakresie
ochrony danych w szczególności
zapewniają zgodność z zasadami
określonymi w art. 5, 23 i 30,
obowiązkami administratora i podmiotu
przetwarzającego oraz z prawami
podmiotu danych.
Or. en
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Uzasadnienie
Wszelkie mechanizmy certyfikacji muszą zapewniać zgodność z zasadami ochrony danych
oraz z prawami podmiotów danych.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
mechanizmów certyfikacji w zakresie
ochrony danych, o których mowa w ust. 1,
w tym warunków przyznawania i
odwoływania, oraz wymogów w zakresie
uznawania na terytorium Unii i w
państwach trzecich.

2. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
doprecyzowania kryteriów i wymogów
dotyczących mechanizmów certyfikacji w
zakresie ochrony danych, o których mowa
w ust. 1, w tym warunków przyznawania i
odwoływania, oraz wymogów w zakresie
uznawania i promowania na terytorium
Unii i w państwach trzecich.
Or. en

Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Komisja moŜe ustanowić standardy
techniczne dla mechanizmów certyfikacji
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie
ochrony danych, a takŜe sposoby
promowania i uznawania mechanizmów
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w
zakresie ochrony danych. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą określoną w
art. 87 ust. 2.

Poprawka
skreślony

Or. en
PR\924343PL.doc
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Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przekazanie moŜe nastąpić, jeŜeli
Komisja zdecydowała, iŜ państwo trzecie,
terytorium lub sektor, w którym odbywa
się przetwarzanie danych w tym państwie
trzecim lub organizacja międzynarodowa
zapewniają odpowiedni poziom ochrony.
Takie przekazanie nie wymaga Ŝadnego
dodatkowego zezwolenia.

1. Przekazanie moŜe nastąpić, jeŜeli
Komisja zdecydowała, iŜ państwo trzecie,
terytorium w tym państwie trzecim lub
organizacja międzynarodowa zapewniają
odpowiedni poziom ochrony. Takie
przekazanie nie wymaga Ŝadnego
dodatkowego zezwolenia.

Or. en
Uzasadnienie
Zaproponowana nowa opcja uznania sektorów w państwach trzecich za adekwatne została
odrzucona, poniewaŜ prowadziłaby do zwiększenia niepewności prawa oraz osłabienia
realizacji celu Unii dotyczącego ustanowienia zharmonizowanych i spójnych
międzynarodowych ram ochrony danych.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) praworządność, ogólne i sektorowe
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w
tym dotyczące bezpieczeństwa
publicznego, obronności, bezpieczeństwa
narodowego i prawa karnego, zasad
wykonywania zawodu i środków
bezpieczeństwa, które są przestrzegane w
tym państwie lub organizacji
międzynarodowej, a takŜe skuteczne i
egzekwowalne prawa, w tym prawa do
skutecznych administracyjnych i sądowych
środków ochrony prawnej przysługujące
podmiotom danych, w szczególności tym
podmiotom danych mającym miejsce

a) praworządność, przepisy obowiązujące
w tym zakresie, w tym dotyczące
bezpieczeństwa publicznego, obronności,
bezpieczeństwa narodowego i prawa
karnego, zasad wykonywania zawodu i
środków bezpieczeństwa, które są
przestrzegane w tym państwie lub
organizacji międzynarodowej, a takŜe
skuteczne i egzekwowalne prawa, w tym
prawa do skutecznych administracyjnych i
sądowych środków ochrony prawnej
przysługujące podmiotom danych, w
szczególności tym podmiotom danych
mającym miejsce zamieszkania w Unii,
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zamieszkania w Unii, których dane
osobowe są przekazywane;

których dane osobowe są przekazywane;

Or. en

Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) istnienie i skuteczne działanie
przynajmniej jednego niezaleŜnego organu
nadzorczego w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej,
odpowiedzialnego za zapewnienie
zgodności z przepisami o ochronie danych,
pomoc i doradzanie podmiotom danych w
zakresie wykonania przysługujących im
praw, a takŜe współpracę z organami
nadzorczymi Unii i państw członkowskich;
oraz

b) istnienie i skuteczne działanie
przynajmniej jednego niezaleŜnego organu
nadzorczego w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej,
odpowiedzialnego za zapewnienie
zgodności z przepisami o ochronie danych,
w tym wystarczające uprawnienia do
nakładania sankcji, pomoc i doradzanie
podmiotom danych w zakresie wykonania
przysługujących im praw, a takŜe
współpracę z organami nadzorczymi Unii i
państw członkowskich; oraz
Or. en

Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja moŜe zdecydować, Ŝe państwo
trzecie, terytorium lub sektor, w którym
odbywa się przetwarzanie danych w
państwie trzecim lub organizacja
międzynarodowa zapewniają odpowiedni
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. Te
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 87 ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86, aby zdecydować, Ŝe
państwo trzecie, terytorium w państwie
trzecim lub organizacja międzynarodowa
zapewniają odpowiedni poziom ochrony w
rozumieniu ust. 2.
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Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z poprawki do ust. 1.

Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Akty wykonawcze określają
geograficzny i sektorowy zakres
stosowania oraz, w stosownych
przypadkach, wskazują organ nadzorczy
wymieniony w ust. 2 lit. b).

4. Akty delegowane określają terytorialny
zakres stosowania oraz wskazują organ
nadzorczy wymieniony w ust. 2 lit. b).

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z poprawki do ust. 1.

Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Komisja w trybie ciągłym monitoruje
zmiany, które mogłyby wpłynąć na
zapewnienie realizacji elementów
wymienionych w ust. 2 przez państwa
trzecie i organizacje międzynarodowe, w
odniesieniu do których przyjęto akt
delegowany na mocy ust. 3.
Or. en
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Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja moŜe zdecydować, Ŝe państwo
trzecie, terytorium lub sektor, w którym
odbywa się przetwarzanie danych w
państwie trzecim lub organizacja
międzynarodowa nie zapewniają
właściwego poziomu ochrony w
rozumieniu ust. 2 tego artykułu, w
szczególności w przypadkach w których
odnośne przepisy ogólne i sektorowe
obowiązujące w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej nie
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych
praw, w tym prawa do skutecznych
administracyjnych i sądowych środków
ochrony prawnej podmiotom danych, w
szczególności tym podmiotom danych
mającym miejsce zamieszkania w Unii,
których dane osobowe są przetwarzane. Te
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 87 ust. 2 lub w przypadkach
wyjątkowo pilnych w odniesieniu do osób
fizycznych w zakresie ich prawa do
ochrony danych osobowych, zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 87 ust. 3.

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu zdecydowania, Ŝe
państwo trzecie, terytorium w państwie
trzecim lub organizacja międzynarodowa
nie zapewniają właściwego poziomu
ochrony w rozumieniu ust. 2 tego artykułu,
w szczególności w przypadkach w których
odnośne przepisy obowiązujące w
państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej nie gwarantują
skutecznych i egzekwowalnych praw, w
tym prawa do skutecznych
administracyjnych i sądowych środków
ochrony prawnej podmiotom danych, w
szczególności tym podmiotom danych
mającym miejsce zamieszkania w Unii,
których dane osobowe są przetwarzane.

Or. en

Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję
6. W przypadku podjęcia przez Komisję
decyzji na mocy art. 5 wszelkie operacje
przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego, na terytorium lub do
PR\924343PL.doc

Poprawka
6. W przypadku podjęcia przez Komisję
decyzji na mocy art. 5 wszelkie operacje
przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego, na terytorium w tym
157/230
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państwie lub do organizacji
międzynarodowej są zakazane, bez
uszczerbku dla przepisów art. 42–44. We
właściwym czasie Komisja przystąpi do
konsultacji z państwem trzecim lub
organizacją międzynarodową w celu
zaradzenia sytuacji wynikającej z decyzji
podjętej na mocy ust. 5 tego artykułu.

sektora, w którym odbywa się
przetwarzanie danych w tym państwie lub
do organizacji międzynarodowej są
zakazane, bez uszczerbku dla przepisów
art. 42–44. We właściwym czasie Komisja
przystąpi do konsultacji z państwem
trzecim lub organizacją międzynarodową
w celu zaradzenia sytuacji wynikającej z
decyzji podjętej na mocy ust. 5 tego
artykułu.

Or. en

Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
6a. Przed przyjęciem aktu delegowanego,
o którym mowa w ust. 3 lub 5, Komisja
zwraca się do Europejskiej Rady Ochrony
Danych o przedstawienie opinii na temat
odpowiedniości poziomu ochrony. W tym
celu Komisja udostępnia Europejskiej
Radzie Ochrony Danych wszelką
niezbędną dokumentację, w tym
korespondencję z rządem państwa
trzeciego, terytorium lub organizacją
międzynarodową.
Or. en

Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy
95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy
95/46/WE pozostają w mocy do dwóch lat
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zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez
Komisję.

po wejściu w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia.
Or. en

Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.W przypadkach, w których Komisja nie
podjęła decyzji na mocy art. 41,
administrator lub podmiot przetwarzający
mogą przekazać dane osobowe do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni
odpowiednie gwarancje w zakresie
ochrony danych do prawnie wiąŜącego
instrumentu.

1. W przypadkach, w których Komisja nie
podjęła decyzji na mocy art. 41,
administrator lub podmiot przetwarzający
nie moŜe przekazać danych osobowych do
państwa trzeciego, terytorium lub
organizacji międzynarodowej, chyba Ŝe
wprowadzą oni odpowiednie gwarancje w
zakresie ochrony danych do prawnie
wiąŜącego instrumentu.
Or. en

Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Takie odpowiednie gwarancje co
najmniej:
a) zapewniają przestrzeganie zasad
przetwarzania danych osobowych, o
których mowa w art. 5;
b) chronią prawa podmiotów danych
zapisane w rozdziale III oraz zapewniają
skuteczne mechanizmy dochodzenia
roszczeń;
c) zapewniają przestrzeganie zasad
ochrony prywatności w fazie
projektowania oraz domyślnej ochrony
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prywatności, o którym mowa w art. 23;
d) zapewniają obecność inspektora
ochrony danych zgodnie z rozdziałem IV
sekcja 4.
Or. en

Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 87 ust. 2; lub

skreślona

Or. en
Uzasadnienie
Europejska Rada Ochrony Danych zawsze powinna zatwierdzać standardowe klauzule
ochrony danych, zanim Komisja uzna je za ogólnie obowiązujące, zgodnie z ust. 2 lit. c).
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję
5. Jeśli prawnie wiąŜący instrument nie
przewiduje odpowiednich gwarancji w
zakresie ochrony danych, administrator
lub podmiot przetwarzający uzyskują
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub
przekazywanie lub teŜ na włączenie
stosownych przepisów do porozumień
administracyjnych przewidujących
podstawę takiego przekazania. Takie
zezwolenie organu nadzorczego jest
PE501.927v04-00

PL

Poprawka
5. Zezwolenia wydane przez organ
nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2
dyrektywy 95/46/WE zachowują waŜność
do dwóch lat po wejściu w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia lub do czasu
ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez
ten organ.
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zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli
przekazanie wiąŜe się z przetwarzaniem,
które dotyczy podmiotów danych w innym
państwie członkowskim lub innych
państwach członkowskich bądź ma istotny
wpływ na swobodny przepływ danych
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy
stosuje mechanizm zgodności, o którym
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez
organ nadzorczy na podstawie art. 26
ust. 2 dyrektywy 95/46/WE zachowują
waŜność do czasu ich zmiany, zastąpienia
lub uchylenia przez ten organ.
Or. en
Uzasadnienie
Przekazywanie bez prawnie wiąŜącego instrumentu nie powinno być moŜliwe. Nowy tekst
przedmiotowego ustępu przewiduje okres przejściowy wynoszący dwa lata.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję
b) wyraźnie przyznają podmiotom danych
egzekwowalne prawa;

Poprawka
b) wyraźnie przyznają podmiotom danych
egzekwowalne prawa i są przejrzyste dla
podmiotów danych;
Or. en

Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję
d) ogólne zasady ochrony danych, w
szczególności zasadę celowości, jakość
danych, podstawę prawna przetwarzania,
przetwarzanie szczególnie chronionych
danych osobowych, środki mające na celu
PR\924343PL.doc

Poprawka
d) ogólne zasady ochrony danych, w
szczególności zasadę celowości, zasadę
minimalizacji danych, ograniczone okresy
przechowywania, jakość danych, zasadę
ochrony prywatności w fazie
161/230
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zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz
wymogi w zakresie wtórnego
przekazywania organizacjom, które nie są
związane politykami;

projektowania oraz domyślnej ochrony
prywatności, podstawę prawną
przetwarzania, przetwarzanie szczególnie
chronionych danych osobowych, środki
mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych oraz wymogi w
zakresie wtórnego przekazywania
organizacjom, które nie są związane
politykami;
Or. en

Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest odzwierciedlenie zmian w art. 5.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
wiąŜących reguł korporacyjnych w
rozumieniu tego artykułu, w szczególności
jeśli chodzi o kryteria ich zatwierdzania,
stosowanie ust. 2 lit. b), d) i e) do
wiąŜących reguł korporacyjnych, które
przyjęły podmioty przetwarzające oraz
innych niezbędnych wymogów w celu
zapewnienia ochrony danych osobowych
osoby, której one dotyczą.

3. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
wiąŜących reguł korporacyjnych w
rozumieniu tego artykułu, w szczególności
jeśli chodzi o kryteria ich zatwierdzania,
stosowanie ust. 2 lit. b), d) i e) do
wiąŜących reguł korporacyjnych, które
przyjęły podmioty przetwarzające, oraz
innych niezbędnych wymogów w celu
zapewnienia ochrony danych osobowych
osoby, której one dotyczą, zgodnie z
art. 66.
Or. en
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Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4. Komisja moŜe wskazać format i
procedury wymiany informacji drogą
elektroniczną między administratorami,
podmiotami przetwarzającymi i organami
nadzorczymi do celów wiąŜących reguł
korporacyjnych w rozumieniu tego
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą
określoną w art. 87 ust. 2.

Poprawka
4. Komisja moŜe wskazać format i
procedury wymiany informacji drogą
elektroniczną między administratorami,
podmiotami przetwarzającymi i organami
nadzorczymi do celów wiąŜących reguł
korporacyjnych w rozumieniu tego
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje
się po zasięgnięciu opinii Europejskiej
Rady Ochrony Danych, zgodnie z
procedurą sprawdzającą określoną w
art. 87 ust. 2.
Or. en

Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 43a
Przekazanie niedozwolone na mocy prawa
Unii
1. KaŜde orzeczenie sądu lub trybunału
lub kaŜdą decyzję organu
administracyjnego państwa trzeciego
nakładające na administratora lub
podmiot przetwarzający wymóg
przekazania danych osobowych uznaje się
lub wykonuje wyłącznie na podstawie
traktatu o pomocy wzajemnej lub
porozumienia międzynarodowego
obowiązującego pomiędzy wnioskującym
państwem trzecim i Unią lub państwem
członkowskim, lub zgodnie z takim
traktatem lub porozumieniem.
2. Gdy orzeczenie sądu lub trybunału lub
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decyzja organu administracyjnego
państwa trzeciego nakłada na
administratora lub podmiot
przetwarzający wymóg ujawnienia danych
osobowych, administrator lub podmiot
przetwarzający oraz przedstawiciel
administratora, o ile został wyznaczony,
informują właściwy organ nadzorczy, bez
nieuzasadnionej zwłoki, o takim wniosku i
uzyskują uprzednie zezwolenie na
przekazanie przez organ nadzorczy
zgodnie z art. 34 ust. 1.
3. Organ nadzorczy ocenia zgodność
wnioskowanego ujawnienia danych z
niniejszym rozporządzeniem i w
szczególności weryfikuje, czy ujawnianie
danych jest konieczne i wymagane
zgodnie z prawem na mocy art. 44 ust. 1
lit. d) i e) oraz ust. 5.
4. Organ nadzorczy informuje właściwy
organ krajowy o takim wniosku.
Administrator lub podmiot przetwarzający
ponadto informuje podmiot danych o
takim wniosku oraz o zezwoleniu organu
nadzorczego.
5. Komisja moŜe przyjąć akt wykonawczy
określający standardowy format
zawiadomienia przekazywanego organowi
nadzorczemu, o którym mowa w ust. 2,
oraz informacji udzielanej podmiotowi
danych, o której mowa w ust. 4, a takŜe
procedury mające zastosowanie do
zawiadomienia i informacji. Te akty
wykonawcze przyjmuje się po zasięgnięciu
opinii Europejskiej Rady Ochrony
Danych, zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.
Or. en
Uzasadnienie
Celem dodania nowego art. 43a jest uwzględnienie kwestii dotyczącej wniosków organów
publicznych lub sądów w państwach trzecich o dostęp do danych osobowych
przechowywanych i przetwarzanych w UE. Organ ds. ochrony danych przyznaje prawo do
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przekazania wyłącznie po zweryfikowaniu, Ŝe przekazanie jest zgodne z przepisami
przedmiotowego rozporządzenia, a zwłaszcza z art. 44 ust. 1 lit. d) lub e).
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera g)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) przekazanie następuje z rejestru, który
zgodnie z prawem Unii lub państwa
członkowskiego ma słuŜyć za źródło
informacji dla ogółu społeczeństwa,
udostępnionego do konsultacji obywateli i
kaŜdej osoby mogącej wykazać słuszny
interes, o ile warunki określone przez
prawo Unii lub państwa członkowskiego
odnośnie do wglądu do takiego rejestru
zostały w danym przypadku spełnione; lub

g) przekazanie następuje z rejestru, który
zgodnie z prawem Unii lub państwa
członkowskiego ma słuŜyć za źródło
informacji dla ogółu społeczeństwa,
udostępnionego do konsultacji obywateli i
kaŜdej osoby mogącej wykazać
uzasadniony interes, o ile warunki
określone przez prawo Unii lub państwa
członkowskiego odnośnie do wglądu do
takiego rejestru zostały w danym
przypadku spełnione, a administrator lub
podmiot przetwarzający, w zaleŜności od
przypadku, uzyskał uprzednie zezwolenie
na przekazanie lub przekazywanie przez
organ nadzorczy zgodnie z art. 34; lub
Or. en

Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h)
Tekst proponowany przez Komisję
h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb
wynikających ze słusznych interesów
administratora lub podmiotu
przetwarzającego, których nie moŜna
uznać za częste lub masowe i jeŜeli
administrator lub podmiot przetwarzający
ocenili wszystkie okoliczności
towarzyszące operacji przekazywania
danych lub operacjom przekazywania
danych i na podstawie tej oceny w razie
PR\924343PL.doc

Poprawka
h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb
wynikających ze uzasadnionych interesów
administratora lub podmiotu
przetwarzającego określonych w art. 6
ust. 1 lit. a)–c), których nie moŜna uznać
za częste lub masowe i jeŜeli administrator
lub podmiot przetwarzający ocenili
wszystkie okoliczności towarzyszące
operacji przekazywania danych lub
operacjom przekazywania danych i na
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potrzeby przewidzieli odpowiednie
gwarancje w zakresie ochrony danych
osobowych.

podstawie tej oceny w razie potrzeby
przewidzieli odpowiednie gwarancje w
zakresie ochrony danych osobowych.
Or. en

Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję
7. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania
znaczenia „istotnego interesu
publicznego” w rozumieniu ust. 1 lit. d), a
takŜe kryteriów i wymogów dotyczących
odpowiednich gwarancji, o których mowa
w ust. 1 lit. h).

Poprawka
7. Europejskiej Radzie Ochrony Danych
powierza się zadanie doprecyzowania
kryteriów i wymogów dotyczących
odpowiednich gwarancji, o których mowa
w ust. 1 lit. h), zgodnie z art. 66.

Or. en

Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 45a
Sprawozdanie Komisji
Komisja przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na
temat stosowania artykułów 40–45 w
regularnych odstępach czasu,
rozpoczynając nie później niŜ cztery lata
od daty określonej w art. 91 ust. 1 [daty
wejścia w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia]. W tym celu Komisja
moŜe zwrócić się z wnioskiem
o przekazanie informacji do państw
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członkowskich oraz organów
nadzorczych, które przekaŜą te informacje
bez zbędnej zwłoki. Sprawozdanie jest
udostępniane publicznie.
Or. en

Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. KaŜde państwo członkowskie zapewnia,
by organ nadzorczy został wyposaŜony w
odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i
finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę
niezbędne do skutecznego wykonywania
swoich obowiązków i uprawnień, w tym do
ich wykonywania w kontekście wzajemnej
pomocy, współpracy i uczestnictwa w
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

5. KaŜde państwo członkowskie zapewnia,
by organ nadzorczy został wyposaŜony w
odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i
finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę
niezbędne do skutecznego wykonywania
swoich obowiązków i uprawnień, w tym do
ich wykonywania w kontekście wzajemnej
pomocy, współpracy i uczestnictwa w
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.
Odpowiedniość zasobów ustala się na
podstawie wielkości populacji oraz liczby
operacji przetwarzania danych
osobowych.
Or. en

Uzasadnienie
Organy nadzorcze, które muszą być całkowicie niezaleŜne, muszą dysponować
wystarczającymi zasobami umoŜliwiającymi im skuteczne wykonywanie swoich zadań.
Poprawka ta zawiera wyraźniejsze wytyczne dotyczące sposobu określenia odpowiedniości
zasobów. Zob. powiązaną poprawkę do pkt 95 preambuły.
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Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7a. KaŜde państwo członkowskie
dopilnowuje, by organ nadzorczy
odpowiadał przed parlamentem
narodowym jedynie za kontrolę
budŜetową.
Or. en
Uzasadnienie

NiezaleŜność jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania organu
nadzorczego. Pełną niezaleŜność w wykonywaniu obowiązków nadzorczych moŜna zapewnić
jedynie pod warunkiem, Ŝe organ, przed którym ostatecznie odpowiada organ ds. ochrony
danych, jest niestronniczy. Ze względu na swoją reprezentatywność takim organem moŜe być
jedynie zainteresowane państwo członkowskie.
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7b. KaŜde państwo członkowskie
dopilnowuje, by organ nadzorczy
odpowiadał przed parlamentem
narodowym jedynie za kontrolę budŜetową
zgodnie z art. 66.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta zawiera proceduralne wytyczne dotyczące sposobu określenia odpowiedniości
zasobów. Zob. powiązaną poprawkę do art. 47 ust. 5.
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Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by
członkowie organu nadzorczego byli
wybierani albo przez parlament albo przez
rząd danego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by
członkowie organu nadzorczego byli
wybierani albo przez parlament, albo przez
rząd danego państwa członkowskiego, po
przeprowadzeniu konsultacji z
parlamentem.
Or. en

Uzasadnienie
Członkowie organu nadzorczego muszą być wybierani albo przez parlament, albo przez rząd
danego państwa członkowskiego po przeprowadzeniu konsultacji z parlamentem.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp - 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
- 1a. KaŜdy organ nadzorczy jest
uprawniony do nadzorowania wszystkich
operacji przetwarzania danych na
terytorium własnego państwa
członkowskiego lub w przypadku, gdy
przetwarzane są dane osobowe rezydentów
danego państwa członkowskiego, bez
uszczerbku dla art. 54a.
Or. en
Uzasadnienie

Proponuje się alternatywny mechanizm zgodności, który podtrzymuje ideę organu głównego,
lecz takŜe polega na ścisłej współpracy pomiędzy organami w celu zapewnienia zgodności.
Organy zawsze powinny być współodpowiedzialne za nadzór, w przypadku gdy dana kwestia
dotyczy obywateli ich państw członkowskich. Zob. powiązany ust. 1 i art. 54a (nowy).
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Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. KaŜdy organ nadzorczy wykonuje, na
terytorium własnego państwa
członkowskiego, uprawnienia nadane mu
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1. KaŜdy organ nadzorczy wykonuje, na
terytorium własnego państwa
członkowskiego, uprawnienia nadane mu
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, bez
uszczerbku dla przepisów art. 74.
Or. en

Uzasadnienie
Proponuje się alternatywny mechanizm zgodności, który podtrzymuje ideę organu głównego,
lecz takŜe polega na ścisłej współpracy pomiędzy organami w celu zapewnienia zgodności.
Organy współodpowiedzialne za nadzór (zob. poprawkę do (nowego) ust. 1a) powinny być
natomiast właściwe jedynie do wykonywania swoich uprawnień w swoim państwie
członkowskim. Proponuje się wyjaśnienie, Ŝe zgodnie z art. 74 organy nadzorcze mogą
skierować sprawę do sądu w innym państwie członkowskim. Zob. powiązany ust. 1a i art. 54a
(nowy).

Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. W przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się w kontekście
działalności administratora lub podmiotu
przetwarzającego ustanowionych na
terytorium Unii, a administrator lub
podmiot przetwarzający prowadzą
działalność w więcej niŜ jednym państwie
członkowskim, organ nadzorczy głównej
siedziby administratora lub podmiotu
przetwarzającego jest odpowiedzialny za
nadzór nad działalnością administratora
lub podmiotu przetwarzającego we
wszystkich państwach członkowskich, bez
uszczerbku dla przepisów rozdziału VII
PE501.927v04-00

PL

Poprawka
skreślony

170/230

PR\924343PL.doc

niniejszego rozporządzenia.
Or. en
Uzasadnienie
Proponuje się alternatywny mechanizm zgodności, który podtrzymuje ideę organu głównego,
lecz takŜe polega na ścisłej współpracy pomiędzy organami w celu zapewnienia zgodności.
Organy zawsze powinny być współodpowiedzialne za nadzór, w przypadku gdy dana kwestia
dotyczy obywateli ich państw członkowskich. Zob. powiązane ust. 1 i 1a oraz art. 54a (nowy).
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) rozpoznaje skargi złoŜone przez kaŜdy
podmiot danych lub przez zrzeszenie
reprezentujące podmiot danych, zgodnie z
art. 73, prowadzi dochodzenie, we
właściwym zakresie, dotyczące danej
sprawy i informuje w rozsądnym czasie
podmiot danych lub zrzeszenie o postępach
w sprawie i wyniku skargi, w
szczególności jeŜeli niezbędne jest dalsze
dochodzenie lub koordynacja z innym
organem nadzorczym;

b) rozpoznaje skargi złoŜone przez kaŜdy
podmiot danych lub przez zrzeszenie
zgodnie z art. 73, prowadzi dochodzenie,
we właściwym zakresie, dotyczące danej
sprawy i informuje w rozsądnym czasie
podmiot danych lub zrzeszenie o postępach
w sprawie i wyniku skargi, w
szczególności jeŜeli niezbędne jest dalsze
dochodzenie lub koordynacja z innym
organem nadzorczym;

Or. en
Uzasadnienie
Konieczne jest zapewnienie lepszych moŜliwości dochodzenia skutecznego zadośćuczynienia,
w tym przez zrzeszenia działające w interesie publicznym. Zob. powiązaną poprawkę do
pkt 112 preambuły i art. 73 ust. 2.
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Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej
inicjatywy albo na podstawie skargi lub
wniosku innego organu nadzorczego, i
informuje w rozsądnym czasie podmiot
danych, jeŜeli skierował on skargę do tego
organu nadzorczego, o wyniku dochodzeń;

d) prowadzi dochodzenia, inspekcje i
kontrole albo z własnej inicjatywy, albo na
podstawie skargi lub wniosku innego
organu nadzorczego, i informuje w
rozsądnym czasie podmiot danych, jeŜeli
skierował on skargę do tego organu
nadzorczego, o wyniku dochodzeń;
Or. en

Uzasadnienie
Dodanie inspekcji i kontroli do zakresu uprawnień organów.
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku gdy Ŝądania są wyraźnie
nadmierne, w szczególności ze względu na
ich powtarzalny charakter, organ
nadzorczy moŜe zaŜądać opłaty lub nie
podjąć działania, o które wnosił podmiot
danych. Na organie nadzorczym spoczywa
cięŜar udowodnienia, Ŝe Ŝądanie miało
wyraźnie nadmierny charakter.

6. W przypadku gdy skargi są wyraźnie
nadmierne, w szczególności ze względu na
ich powtarzalny charakter, organ
nadzorczy moŜe zaŜądać uzasadnionej
opłaty. Na organie nadzorczym spoczywa
cięŜar udowodnienia, Ŝe skarga miała
wyraźnie nadmierny charakter.

Or. en
Uzasadnienie
Organ nadzorczy zawsze powinien rozpatrywać skargi, lecz moŜe zaŜądać uzasadnionej
opłaty, jeśli są one wyraźnie nadmierne.
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Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. KaŜdy organ nadzorczy ma uprawnienie
do nakładania sankcji administracyjnych za
naruszenie przepisów prawa
administracyjnego, w szczególności o
którym w art. 79 ust. 4, 5 i 6.

4. KaŜdy organ nadzorczy ma uprawnienie
do nakładania sankcji administracyjnych za
naruszenie przepisów prawa
administracyjnego, zgodnie z art. 79.

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta opiera się na zmianach art. 79. System sankcji został wyjaśniony poprzez
włączenie obiektywnych kryteriów, które naleŜy uwzględnić w celu ustalenia poziomu
grzywny, którą moŜe nałoŜyć organ ds. ochrony danych. Zob. powiązane poprawki do art. 79.

Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. Te uprawnienia są wykonywane w
sposób skuteczny, proporcjonalny i
odstraszający.
Or. en
Uzasadnienie

Wyjaśnienie, Ŝe zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi sankcji administracyjnych
organy nadzorcze powinny korzystać ze swoich uprawnień w sposób skuteczny,
proporcjonalny i odstraszający.
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Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

KaŜdy organ nadzorczy musi sporządzać
roczne sprawozdanie ze swojej
działalności. Sprawozdanie jest
przedstawiane parlamentowi narodowemu i
udostępniane opinii publicznej, Komisji
oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

KaŜdy organ nadzorczy musi sporządzać
sprawozdanie ze swojej działalności
przynajmniej co dwa lata. Sprawozdanie
jest przedstawiane parlamentowi
narodowemu i udostępniane opinii
publicznej, Komisji oraz Europejskiej
Radzie Ochrony Danych.
Or. en

Uzasadnienie
KaŜdy organ nadzorczy musi sporządzać sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej co
dwa lata. Jest to bardziej wykonalne i umoŜliwia skuteczniejsze wykorzystanie zasobów niŜ
sprawozdanie roczne zaproponowane przez Komisję. Organy, które publikują sprawozdania
roczne, nadal mogą tak robić.
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 54a
Organ główny
1. Jeśli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się w kontekście działalności
prowadzonej w siedzibie administratora
lub podmiotu przetwarzającego w Unii, a
administrator lub podmiot przetwarzający
prowadzą działalność w więcej niŜ jednym
państwie członkowskim, lub jeśli
przetwarzane są dane osobowe rezydentów
w kilku państwach członkowskich, organ
nadzorczy głównej siedziby administratora
lub podmiotu przetwarzającego działa
jako pojedynczy punkt kontaktowy dla
administratora lub podmiotu
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przetwarzającego.
2. Organ główny zapewnia koordynację z
organami zaangaŜowanymi na kaŜdym
etapie postępowania nadzorczego
prowadzonego względem administratora
lub podmiotu przetwarzającego w
rozumieniu ust. 1. W tym celu organ
główny w szczególności dostarcza wszelkie
istotne informacje i konsultuje się z
innymi organami, zanim przyjmie środek
wywołujący skutki prawne względem
administratora lub podmiotu
przetwarzającego w rozumieniu ust. 1.
Organ główny bierze pod uwagę opinie
zainteresowanych organów w jak
najszerszym zakresie.
3. Na wniosek właściwego organu
Europejska Rada Ochrony Danych
wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy
dla administratora lub podmiotu
przetwarzającego i zapewnia koordynację
z innymi zainteresowanymi organami
nadzorczymi, w przypadku gdy:
a) nie wynika to jasno ze stanu
faktycznego lub właściwe organy nie są
zgodne co do tego, który organ nadzorczy
powinien pełnić funkcję pojedynczego
punktu kontaktowego;
b) administrator nie ma siedziby w Unii,
natomiast na rezydentów róŜnych państw
członkowskich wpływają operacje
przetwarzania podlegające zakresowi
niniejszego rozporządzenia.
4. Organ główny nie przyjmuje środka, o
którym mowa w ust. 2, jeśli
zainteresowany organ w rozumieniu ust. 1
sprzeciwi się temu środkowi w terminie
trzech tygodni od przedstawienia projektu
środka przez organ główny. W takim
przypadku Europejska Rada Ochrony
Danych rozstrzyga daną kwestię zgodnie z
procedurą określoną w art. 58.
Or. en
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Uzasadnienie
KaŜdy organ jest uprawniony do nadzorowania operacji przetwarzania prowadzonych na
jego terytorium lub wpływających na podmioty danych mieszkających na jego terytorium. W
przypadku polegającej na przetwarzaniu działalności administratora lub podmiotu
przetwarzającego ustanowionych w kilku państwach członkowskich lub w przypadku, gdy
taka działalność wpływa na podmioty danych w kilku państwach członkowskich, organ
państwa członkowskiego, gdzie znajduje się główna siedziba administratora danych, będzie
organem głównym działającym jako pojedynczy punkt kontaktowy dla administratora lub
podmiotu przetwarzającego. Organ główny zapewnia koordynację z zainteresowanymi
organami i konsultuje się z innymi organami, zanim przyjmie środek. W razie braku
porozumienia między zainteresowanymi organami kwestię tę rozstrzyga Europejska Rada
Ochrony Danych w ramach nowego mechanizmu zgodności. Zob. powiązane art. 51 ust. 1 i
art. 58.

Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organy nadzorcze przekazują sobie
odpowiednie informacje i zapewniają sobie
wzajemną pomoc w celu spójnego
wykonania i stosowania niniejszego
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz
zapewnienia skutecznej wzajemnej
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w
szczególności wnioski o udzielenie
informacji i środki nadzorcze, takie jak
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń
i konsultacji, inspekcje i sprawne
przekazywanie informacji dotyczących
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w
przypadku gdy operacje przetwarzania
danych będą miały prawdopodobnie
wpływ na podmioty danych w wielu
państwach członkowskich.

1. Organy nadzorcze przekazują sobie
odpowiednie informacje i zapewniają sobie
wzajemną pomoc w celu spójnego
wykonania i stosowania niniejszego
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz
zapewnienia skutecznej wzajemnej
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w
szczególności wnioski o udzielenie
informacji i środki nadzorcze, takie jak
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń
i konsultacji, inspekcje i sprawne
przekazywanie informacji dotyczących
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w
przypadku gdy administrator lub podmiot
przetwarzający mają siedziby w kilku
państwach członkowskich lub gdy
operacje przetwarzania danych będą miały
prawdopodobnie wpływ na podmioty
danych w wielu państwach członkowskich.
Organ główny, zdefiniowany w art. 54a,
zapewnia koordynację z zainteresowanymi
organami nadzorczymi oraz działa jako
pojedynczy punkt kontaktowy dla
administratora lub podmiotu
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przetwarzającego.
Or. en
Uzasadnienie
W przypadku wzajemnej pomocy, w którą zaangaŜowanych jest kilka organów, organ główny
zapewnia koordynację między zainteresowanymi organami nadzorczymi oraz działa jako
pojedynczy punkt kontaktowy dla administratora lub podmiotu przetwarzającego.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 4 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nie jest właściwy do zajęcia się
wnioskiem; lub

a) nie jest właściwy do zajęcia się
wnioskiem lub do podjęcia
wnioskowanych działań; lub
Or. en
Uzasadnienie

Organ nadzorczy, do którego kierowany jest wniosek o pomoc, nie moŜe odmówić jego
realizacji, chyba Ŝe nie jest właściwy do zajęcia się wnioskiem lub do podjęcia
wnioskowanych działań.

Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Komisja moŜe określić formułę oraz
procedurę wzajemnej pomocy, o której
mowa w niniejszym artykule, oraz metody
wymiany informacji przy wykorzystaniu
środków elektronicznych między organami
nadzorczymi oraz między organami
nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony
Danych, w szczególności w odniesieniu do

10. Europejska Rada Ochrony Danych
moŜe określić formułę oraz procedurę
wzajemnej pomocy, o której mowa w
niniejszym artykule, oraz metody wymiany
informacji przy wykorzystaniu środków
elektronicznych między organami
nadzorczymi oraz między organami
nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony
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standardowego formatu, o którym mowa w
ust. 6. Te środki egzekucyjne są
przyjmowane zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 87
ust. 2.

Danych, w szczególności w odniesieniu do
standardowego formatu, o którym mowa w
ust. 6.

Or. en
Uzasadnienie
Zadanie określenia formuły i procedur wzajemnej pomocy moŜna pozostawić Europejskiej
Radzie Ochrony Danych zamiast Komisji.

Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadkach gdy operacje
przetwarzania będą miały prawdopodobny
wpływ na podmioty danych organ
nadzorczy kaŜdego z tych państw
członkowskich ma prawo uczestniczyć,
stosownie do okoliczności, w
wykonywaniu wspólnych zadań
dochodzeniowych lub wspólnych operacji.
Właściwy organ nadzorczy wzywa organ
nadzorczy kaŜdego z tych państw
członkowskich do uczestnictwa w
wykonywaniu danego zadania
dochodzeniowego lub wspólnej operacji i
odpowiada bezzwłocznie na wniosek
organu nadzorczego zawierający prośbę o
uczestnictwo w operacjach.

2. W przypadkach gdy administrator lub
podmiot przetwarzający mają siedziby w
kilku państwach członkowskich lub gdy
operacje przetwarzania będą miały
prawdopodobny wpływ na podmioty
danych, organ nadzorczy kaŜdego z tych
państw członkowskich ma prawo
uczestniczyć, stosownie do okoliczności, w
wykonywaniu wspólnych zadań
dochodzeniowych lub wspólnych operacji.
Organ główny, zdefiniowany w art. 54a,
wzywa organ nadzorczy kaŜdego z tych
państw członkowskich do uczestnictwa w
wykonywaniu danego zadania
dochodzeniowego lub wspólnej operacji i
odpowiada bezzwłocznie na wniosek
organu nadzorczego zawierający prośbę o
uczestnictwo w operacjach. Organ główny
działa jako pojedynczy punkt kontaktowy
dla administratora lub podmiotu
przetwarzającego.
Or. en
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Uzasadnienie
Organ główny, zdefiniowany w art. 54a, zapewnia koordynację wspólnych operacji między
zainteresowanymi organami nadzorczymi oraz działa jako pojedynczy punkt kontaktowy dla
administratora lub podmiotu przetwarzającego.
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku gdy organ nadzorczy nie
spełni w terminie jednego miesiąca
obowiązku ustanowionego w ust. 2, inne
organy nadzoru są uprawnione do przyjęcia
środka tymczasowego na terytorium
swojego państwa członkowskiego zgodnie
z art. 51. ust. 1.

5. W przypadku gdy organ nadzorczy nie
spełni w terminie jednego miesiąca
obowiązku ustanowionego w ust. 2, inne
organy nadzoru są uprawnione do przyjęcia
środka tymczasowego na terytorium
swojego państwa członkowskiego zgodnie
z art. 51 ust. 2.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z nowego mechanizmu zgodności, który podtrzymuje ideę organu
głównego, lecz takŜe polega na ścisłej współpracy pomiędzy organami w celu zapewnienia
zgodności. Zob. powiązane poprawki do art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 51 ust. 2.
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję
a) odnosi się do działań związanych ze
sprzedaŜą towarów lub świadczeniem
usług podmiotom danych w wielu
państwach członkowskich lub z
monitorowaniem ich zachowania; lub

Poprawka
a) odnosi się do działań związanych ze
sprzedaŜą towarów lub świadczeniem
usług podmiotom danych w wielu
państwach członkowskich lub z
monitorowaniem podmiotów danych w
kilku państwach członkowskich; lub
Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z nowego mechanizmu zgodności, który podtrzymuje ideę organu
głównego, lecz takŜe polega na ścisłej współpracy pomiędzy organami w celu zapewnienia
zgodności. Zob. powiązane poprawki do art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 51 ust. 2.

Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ma na celu przyjęcie wykazu operacji
przetwarzania podlegających uprzedniej
konsultacji na mocy art. 34 ust. 5; lub

skreślona

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z przepisów nowego art. 34, zgodnie z którymi taki wykaz nie zawsze jest
sporządzany przez Europejską Radę Ochrony Danych, aby zapewnić zgodność.

Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. KaŜdy organ nadzorczy lub Europejska
Rada Ochrony Danych mogą zaŜądać, aby
jakakolwiek sprawa została załatwiona w
ramach mechanizmu zgodności, w
szczególności w przypadku gdy organ
nadzorczy nie przedstawi projektu środka,
o którym mowa w ust. 2, lub nie
wywiązuje się z obowiązków dotyczących
wzajemnej pomocy zgodnie z art. 55 lub
wspólnych operacji zgodnie z art. 56.

3. KaŜdy organ nadzorczy lub Europejska
Rada Ochrony Danych mogą zaŜądać, aby
jakakolwiek sprawa została załatwiona w
ramach mechanizmu zgodności, w
szczególności w przypadku, gdy organ
nadzorczy nie przedstawi projektu środka,
o którym mowa w ust. 2, lub nie
wywiązuje się z obowiązków dotyczących
wzajemnej pomocy zgodnie z art. 55 lub
wspólnych operacji zgodnie z art. 56 lub w
przypadku, gdy właściwy organ nadzorczy
nie zgadza się z projektem środka
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zaproponowanym przez organ główny,
zgodnie z art. 54a ust. 5.
Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta opiera się na nowym art. 54a (organ główny). KaŜdy organ nadzorczy lub
Europejska Rada Ochrony Danych mogą ponadto zaŜądać, aby jakakolwiek sprawa została
załatwiona w ramach mechanizmu zgodności, w tym w przypadku, gdy właściwy organ
nadzorczy nie zgadza się z projektem środka zaproponowanym przez organ główny. Zob.
powiązaną poprawkę do art. 54a ust. 3.
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Europejska Rada Ochrony Danych
wydaje opinię na temat danej sprawy,
jeŜeli Europejska Rada Ochrony Danych
podejmie taką decyzję zwykłą większością
głosów swoich członków lub jakikolwiek
organ nadzorczy lub Komisja tego zaŜąda
w terminie jednego tygodnia od
otrzymania stosownej informacji zgodnie z
ust. 5. Opinię przyjmuje się w terminie
jednego miesiąca zwykłą większością
głosów członków Europejskiej Rady
Ochrony Danych. Przewodniczący
Europejskiej Rady Ochrony Danych
informuje, bez nieuzasadnionej zwłoki,
organ nadzorczy, o którym mowa, zaleŜnie
od okoliczności, w ust. 1 i ust. 3, Komisję i
organ nadzorczy właściwy na podstawie
art. 51 o opinii i podaje ją do publicznej
wiadomości.

7. Europejska Rada Ochrony Danych
wydaje opinię na temat danej sprawy,
jeŜeli Europejska Rada Ochrony Danych
podejmie taką decyzję zwykłą większością
głosów swoich członków lub jakikolwiek
organ nadzorczy lub Komisja tego zaŜąda
w terminie dwóch tygodni od otrzymania
stosownej informacji zgodnie z ust. 5.
Opinię przyjmuje się w terminie dwóch
miesięcy zwykłą większością głosów
członków Europejskiej Rady Ochrony
Danych. Przewodniczący Europejskiej
Rady Ochrony Danych informuje, bez
nieuzasadnionej zwłoki, organ nadzorczy,
o którym mowa, zaleŜnie od okoliczności,
w ust. 1 i ust. 3, Komisję i organy
nadzorcze właściwe na podstawie art. 51
ust. 1 o opinii i podaje ją do publicznej
wiadomości.
Or. en

Uzasadnienie
Zaproponowane nowe terminy odnoszące się do opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych
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uznaje się za bardziej realistyczne. Ostatnia część jest poprawką wynikającą ze struktury
art. 51.
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8
Tekst proponowany przez Komisję
8. Organ nadzorczy, o którym mowa w
ust. 1, i organ nadzorczy właściwy na
podstawie art. 51 uwzględnia opinię
Europejskiej Rady Ochrony Danych i w
terminie dwóch tygodni od uzyskania
informacji na temat opinii przez
przewodniczącego Europejskiej Rady
Ochrony Danych, przekazuje drogą
elektroniczną przewodniczącemu
Europejskiej Rady Ochrony Danych i
Komisji informację, czy utrzymuje czy
zmienia projekt środka, a w tym ostatnim
przypadku przekazuje zmieniony projekt
środka, przy zastosowaniu standardowego
formatu.

Poprawka
8. Organ nadzorczy, o którym mowa w
ust. 1, i organy nadzorcze właściwe na
podstawie art. 51 ust. 1 uwzględniają w jak
najszerszym zakresie opinię Europejskiej
Rady Ochrony Danych i w terminie dwóch
tygodni od uzyskania informacji na temat
opinii przez przewodniczącego
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
przekazują drogą elektroniczną
przewodniczącemu Europejskiej Rady
Ochrony Danych i Komisji informację, czy
utrzymują czy zmieniają projekt środka, a
w tym ostatnim przypadku przekazują
zmieniony projekt środka, przy
zastosowaniu standardowego formatu.
Or. en

Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8a. Gdy organ główny, o którym mowa w
art. 54a, nie zamierza uwzględnić opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych,
informuje o tym Europejską Radę
Ochrony Danych i Komisję w terminie
jednego miesiąca i przedstawia racjonalne
uzasadnienie.
Or. en
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Uzasadnienie
Jeśli organ główny nie zamierza uwzględnić opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych,
informuje o tym Europejską Radę Ochrony Danych i Komisję oraz przedstawia uzasadnioną
opinię. Taki wymóg stwarza podstawy proceduralne do uwzględniania opinii Europejskiej
Rady Ochrony Danych w jak najszerszym zakresie.

Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8b. W przypadku, gdy Europejska Rada
Ochrony Danych w dalszym ciągu
sprzeciwia się środkowi organu
nadzorczego, o którym mowa w ust. 9,
moŜe ona przyjąć większością dwóch
trzecich głosów środek, który będzie
wiąŜący dla organu nadzorczego.
Or. en
Uzasadnienie

Europejska Rada Ochrony Danych moŜe przyjąć większością kwalifikowaną ostateczną
decyzję, która będzie prawnie wiąŜąca dla organu nadzorczego. Taka decyzja moŜe podlegać
kontroli sądowej (art. 45a, 55, 58). Komisja moŜe zakwestionować taką decyzję przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zaŜądać zawieszenia tego środka
(art. 61a). Nie wpływa to na niezaleŜność organów nadzorczych, poniewaŜ odnosi się do
niezaleŜności od ingerencji rządów lub innych podmiotów. NiezaleŜne organy mogą teŜ
wspólnie podjąć niezaleŜną decyzję jako organ, która to decyzja będzie dla nich następnie
wiąŜąca.
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59
Tekst proponowany przez Komisję
Opinia Komisji
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1. W terminie dziesięciu tygodni od
wniesienia sprawy na podstawie art. 58
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni
w przypadku art. 61, Komisja moŜe
przyjąć opinię związaną ze sprawami
wniesionymi na mocy art. 58 lub art. 61 w
celu zapewnienia właściwego i spójnego
stosowania rozporządzenia.
2. W przypadku gdy Komisja przyjęła
opinię zgodnie z ust. 1 dany organ
nadzorczy uwzględnia w jak najszerszym
stopniu opinię Komisji i informuje
Komisję i Europejską Radę Ochrony
Danych, czy zamierza utrzymać czy
zmienić projekt środka.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1,
organ nadzorczy nie moŜe przyjąć
projektu środka.
4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji,
informuje o tym Komisję i Europejską
Radę Ochrony Danych w terminie, o
którym mowa w ust. 1, i przedstawia
uzasadnienie. W tym przypadku projektu
środka nie przyjmuje się przez okres
kolejnego miesiąca.
Or. en
Uzasadnienie
Ten artykuł został skreślony w związku z nowym mechanizmem zgodności zaproponowanym
przez sprawozdawcę. Nowe opcje umoŜliwiające Komisji interweniowanie i kwestionowanie
decyzji przed Trybunałem są obecnie określone w nowym art. 61a.
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60
Tekst proponowany przez Komisję
Zawieszenie projektu środka

Poprawka
skreślony

1. W terminie jednego miesiąca po
przekazaniu informacji, o której mowa w
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art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy
Komisja ma powaŜne wątpliwości, czy
projekt środka zapewniłby właściwe
stosowanie niniejszego rozporządzenia czy
teŜ przeciwnie wiązałby się z jego
niespójnym stosowaniem, Komisja moŜe
przyjąć uzasadnioną decyzję nakładającą
na organ nadzorczy obowiązek
zawieszenia przyjęcia danego projektu
środka, uwzględniając opinię wydaną
przez Europejską Radę Ochrony Danych
na mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 ust. 2, w
przypadku gdy wydaje się to konieczne w
celu:
a) pogodzenia rozbieŜnych stanowisk
organu nadzorczego i Europejskiej Rady
Ochrony Danych, jeŜeli nadal wydaje się
to moŜliwe; lub
b) przyjęcia środka zgodnie z art. 62 ust. 1
lit. a).
2. Komisja określi czas trwania
zawieszenia, który nie przekracza 12
miesięcy.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2,
organ nadzorczy nie moŜe przyjąć danego
projektu środka.
Or. en
Uzasadnienie
Ten artykuł został skreślony w związku z nowym mechanizmem zgodności zaproponowanym
przez sprawozdawcę. Nowe opcje umoŜliwiające Komisji interweniowanie i kwestionowanie
decyzji przed Trybunałem są obecnie określone w nowym art. 61a.
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 61a
Interwencja Komisji
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1. W terminie dziesięciu tygodni od
wniesienia sprawy na podstawie art. 58
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni
w przypadku art. 61, Komisja moŜe
przyjąć opinię związaną ze sprawami
wniesionymi na mocy art. 58 lub art. 61 w
celu zapewnienia właściwego i spójnego
stosowania rozporządzenia.
2. Gdy Komisja przyjęła opinię zgodnie z
ust. 1, dany organ nadzorczy uwzględnia
w jak najszerszym zakresie opinię Komisji
i informuje Komisję i Europejską Radę
Ochrony Danych, czy zamierza utrzymać
czy zmienić projekt środka.
3. Gdy dany organ nadzorczy nie zamierza
uwzględnić opinii Komisji, informuje o
tym Komisję i Europejską Radę Ochrony
Danych w terminie jednego miesiąca i
przedstawia racjonalne uzasadnienie.
Takie uzasadnienie jest podawane do
wiadomości publicznej.
4. W razie podjęcia przez Europejską
Radę Ochrony Danych decyzji zgodnie z
art. 58 ust. 8b Komisja moŜe odwołać się
od niej do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej na podstawie Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Or. en
Uzasadnienie
Komisja moŜe przyjąć decyzję w sprawie rozstrzyganej w ramach nowego mechanizmu
zgodności, którą zainteresowany organ nadzorczy musi uwzględnić w jak największym
zakresie. W przeciwnym razie organ nadzorczy musi przedstawić uzasadnioną opinię.
Komisja – jako ostatnia instancja – moŜe zakwestionować wiąŜącą decyzję Europejskiej Rady
Ochrony Danych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zaŜądać
zawieszenia tego środka.
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Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja moŜe przyjmować akty
wykonawcze, aby:

1. Komisja moŜe przyjmować akty
wykonawcze po zasięgnięciu opinii
Europejskiej Rady Ochrony Danych, aby:
Or. en

Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) rozstrzygnąć w sprawie właściwego i
spójnego stosowania niniejszego
rozporządzenia zgodnie z jego celami i
wymogami w związku ze sprawami
przekazanymi przez organy nadzorcze na
mocy art. 58 lub art. 61, odnośnie do
sprawy, w związku z którą przyjęto
uzasadnioną decyzję na podstawie art. 60
ust. 1, lub odnośnie do sprawy, w związku
z którą organ nadzorczy nie przedstawił
projektu środka i poinformował, Ŝe nie
zamierza postąpić zgodnie z opinią
Komisji na mocy art. 59;

skreślona

Or. en
Uzasadnienie
To skreślenie wynika z nowego mechanizmu zgodności zaproponowanego przez
sprawozdawcę. Nowe opcje umoŜliwiające Komisji interweniowanie i kwestionowanie decyzji
przed Trybunałem są obecnie określone w nowym art. 61a.

PR\924343PL.doc

187/230

PE501.927v04-00

PL

Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) określić formułę i procedurę
stosowania mechanizmu zgodności, o
którym mowa w niniejszej sekcji;

skreślona

Or. en
Uzasadnienie
To Europejska Rada Ochrony Danych, a nie Komisja, powinna określić formułę i procedurę
stosowania nowego mechanizmu zgodności, poniewaŜ mechanizm ten będzie przewaŜnie
dotyczył kwestii rozstrzyganych między organami nadzorczymi.
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku naleŜycie uzasadnionej,
szczególnie pilnej potrzeby związanej z
interesem podmiotów danych w
przypadkach określonych w ust. 1 lit. a),
Komisja przyjmuje akty wykonawcze
mające natychmiastowe zastosowanie
zgodnie z procedurą, o której mowa w
art. 87 ust. 3. Akty te obowiązują nie
dłuŜej niŜ 12 miesięcy.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
To skreślenie wynika z nowego mechanizmu zgodności zaproponowanego przez
sprawozdawcę. Nowe opcje umoŜliwiające Komisji interweniowanie i kwestionowanie decyzji
przed Trybunałem są obecnie określone w nowym art. 61a.
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Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych
zapewnia spójne stosowanie niniejszego
rozporządzenia. W tym celu Europejska
Rada Ochrony Danych, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji,
podejmuje następujące działania:

1. Europejska Rada Ochrony Danych
zapewnia spójne stosowanie niniejszego
rozporządzenia. W tym celu Europejska
Rada Ochrony Danych, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji, podejmuje
następujące działania:
Or. en
Uzasadnienie

Europejska Rada Ochrony Danych powinna mieć równieŜ moŜliwość działania na wniosek
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) doradza Komisji na temat kaŜdej sprawy
związanej z ochroną danych osobowych w
Unii, w tym na temat kaŜdego projektu
zmian niniejszego rozporządzenia;

a) doradza instytucjom europejskim na
temat kaŜdej sprawy związanej z ochroną
danych osobowych w Unii, w tym na temat
kaŜdego projektu zmian niniejszego
rozporządzenia;
Or. en

Uzasadnienie
Europejska Rada Ochrony Danych powinna mieć moŜliwość doradzania wszystkim
instytucjom unijnym.
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Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) bada z własnej inicjatywy lub na
wniosek jednego ze swoich członków lub
Komisji kaŜdą kwestię, której zakres
obejmuje stosowanie niniejszego
rozporządzenia i wydaje wytyczne,
zalecenia oraz najlepsze praktyki
skierowane do organów nadzorczych w
celu zachęcenia do spójnego stosowania
niniejszego rozporządzenia;

b) bada z własnej inicjatywy lub na
wniosek jednego ze swoich członków,
Parlamentu Europejskiego, Rady lub
Komisji kaŜdą kwestię, której zakres
obejmuje stosowanie niniejszego
rozporządzenia, i wydaje wytyczne,
zalecenia oraz najlepsze praktyki
skierowane do organów nadzorczych w
celu zachęcenia do spójnego stosowania
niniejszego rozporządzenia, w tym te
dotyczące wykorzystywania uprawnień
egzekucyjnych;
Or. en

Uzasadnienie
Europejska Rada Ochrony Danych powinna mieć równieŜ moŜliwość działania na wniosek
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
da) podejmuje decyzje dotyczące
projektów środków organu nadzorczego
zgodnie z art. 58 ust. 8b;
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z nowego mechanizmu zgodności. Zob. powiązaną poprawkę do art. 58
ust. 8b.
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Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera e)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) promuje współpracę i skuteczną
dwustronną i wielostronną wymianę
informacji i praktyk między organami
nadzorczymi;

e) promuje współpracę i skuteczną
dwustronną i wielostronną wymianę
informacji i praktyk między organami
nadzorczymi, w tym koordynację
wspólnych operacji i innych wspólnych
działań, jeŜeli podejmie taką decyzję na
wniosek jednego lub kilku organów
nadzorczych;
Or. en
Uzasadnienie

NaleŜy wzmocnić rolę Europejskiej Rady Ochrony Danych w zakresie koordynowania
wspólnych operacji i innych wspólnych działań. Takie działanie pomoŜe równieŜ zmniejszyć
obciąŜenie małych organów nadzorczych podczas zajmowania się duŜymi sprawami
transgranicznymi.

Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ga) wydaje opinię dla Komisji podczas
opracowywania aktów delegowanych i
wykonawczych na podstawie niniejszego
rozporządzenia;
Or. en
Uzasadnienie

Podczas przygotowywania aktów delegowanych i wykonawczych Komisja powinna wziąć pod
uwagę wiedzę specjalistyczną Europejskiej Rady Ochrony Danych.
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Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
gb) wydaje opinię na temat kodeksów
postępowania opracowywanych na
szczeblu Unii.
Or. en
Uzasadnienie

We wniosku Komisji zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych są częściowo ograniczone
w porównaniu do zadań Grupy Roboczej Art. 29, o których jest mowa w art. 30 dyrektywy
95/46/WE. W związku z tym przywraca się tutaj jej zadania w zakresie kodeksów
postępowania zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. d) dyrektywy 95/46/WE.
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja zwraca się o
opinię doradczą do Europejskiej Rady
Ochrony Danych moŜe określić termin, w
jakim Europejska Rada Ochrony Danych
wydaje taką opinię, przy uwzględnieniu
pilności sprawy.

2. W przypadku gdy Parlament
Europejski, Rada lub Komisja zwracają
się o opinię doradczą do Europejskiej Rady
Ochrony Danych, mogą określić termin, w
jakim Europejska Rada Ochrony Danych
wydaje taką opinię, przy uwzględnieniu
pilności sprawy.
Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z poprawki do ust. 1. Jeśli Europejska Rada Ochrony Danych działa na
wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady, równieŜ one powinny mieć moŜliwość
wyznaczania terminów.
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Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych
regularnie i w terminie informuje Komisję
na temat wyników swojej działalności.
Sporządza roczne sprawozdanie na temat
sytuacji dotyczącej ochrony osób
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych w Unii i państwach
trzecich. Sprawozdanie obejmuje przegląd
praktycznego zastosowania opinii,
wytycznych, zaleceń i opisów najlepszych
praktyk, o których mowa w art. 66 ust. 1
lit. c).

1. Europejska Rada Ochrony Danych
regularnie i w terminie informuje Komisję
na temat wyników swojej działalności.
Przynajmniej co dwa lata sporządza
sprawozdanie na temat sytuacji dotyczącej
ochrony osób fizycznych w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych w Unii i
państwach trzecich. Sprawozdanie
obejmuje przegląd praktycznego
zastosowania opinii, wytycznych, zaleceń i
opisów najlepszych praktyk, o których
mowa w art. 66 ust. 1 lit. c).
Or. en

Uzasadnienie
Sporządzanie sprawozdań na temat sytuacji dotyczącej ochrony danych w Unii i państwach
trzecich przez Europejską Radę Ochrony Danych co dwa lata wydaje się bardziej wykonalne,
pod warunkiem Ŝe będzie przeprowadzane prawidłowo.
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1. Europejska Rada Ochrony Danych
podejmuje decyzję zwykłą większością
swoich członków.

Poprawka
1. Europejska Rada Ochrony Danych
podejmuje decyzję zwykłą większością
swoich członków, chyba Ŝe jej regulamin
stanowi inaczej, niezaleŜnie od procedury
określonej w art. 58 ust. 8b.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z nowego ust. 8b art. 58. Przyjęcie wiąŜących decyzji w ramach
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mechanizmu zgodności wymaga większości kwalifikowanej dwóch trzecich członków
Europejskiej Rady Ochrony Danych. Ponadto Europejska Rada Ochrony Danych moŜe teŜ
przyjmować inne przepisy decyzyjne w ramach swojego regulaminu.

Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych
wybiera przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących spośród swoich
członków. Europejski Inspektor Ochrony
Danych pełni funkcję jednego z
wiceprzewodniczących, chyba Ŝe został on
wybrany na przewodniczącego.

1. Europejska Rada Ochrony Danych
wybiera przewodniczącego i co najmniej
dwóch wiceprzewodniczących spośród
swoich członków.

Or. en
Uzasadnienie
Nie jest wymagane, aby jeden z dwóch wiceprzewodniczących zawsze pełnił funkcję
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, gdyŜ przedmiotowe rozporządzenie nie ma nawet
zastosowania do instytucji i agencji UE. Europejska Rada Ochrony Danych powinna móc
sama decydować o swoich jednostkach organizacyjnych.
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kadencja przewodniczącego
i wiceprzewodniczących trwa pięć lat i jest
odnawialna.

2. Kadencja przewodniczącego
i wiceprzewodniczących trwa cztery lata
i jest odnawialna.
Or. en

Uzasadnienie
Długość kadencji jest dostosowana do długości kadencji krajowych organów ds. ochrony
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danych.
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Obrady Europejskiej Rady Ochrony
Danych są poufne.

1. Obrady Europejskiej Rady Ochrony
Danych są poufne, chyba Ŝe regulamin
stanowi inaczej. Porządki posiedzeń Rady
są podawane do wiadomości publicznej.
Or. en
Uzasadnienie

Celem tego wniosku jest zapewnienie większej przejrzystości.
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. KaŜdy podmiot, organizacja lub
zrzeszenie, których celem jest ochrona
praw podmiotów danych oraz interesów
dotyczących ochrony ich danych
osobowych, i które zostały prawidłowo
ustanowione zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, ma prawo złoŜyć skargę
do organu nadzorczego dowolnego
państwa członkowskiego w imieniu
jednego lub więcej podmiotów danych,
jeŜeli uznaje, Ŝe prawa podmiotu danych
na podstawie niniejszego rozporządzenia
zostały naruszone w wyniku przetwarzania
danych osobowych.

2. KaŜdy podmiot, organizacja lub
zrzeszenie działające w interesie
publicznym, które zostały prawidłowo
ustanowione zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, mają prawo złoŜyć skargę
do organu nadzorczego dowolnego
państwa członkowskiego w imieniu
jednego lub więcej podmiotów danych,
jeŜeli uznają, Ŝe prawa podmiotu danych
na podstawie niniejszego rozporządzenia
zostały naruszone w wyniku przetwarzania
danych osobowych.

Or. en
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Uzasadnienie
Konieczne jest zapewnienie lepszych moŜliwości dochodzenia skutecznego zadośćuczynienia,
w tym przez zrzeszenia działające w interesie publicznym, a nie tylko przez wyspecjalizowane
zrzeszenia zajmujące się ochroną danych. Zob. powiązaną poprawkę do pkt 112 preambuły.

Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Postępowanie przeciwko
administratorowi i podmiotowi
przetwarzającemu wszczyna się przed
sądem państwa członkowskiego, w którym
administrator lub podmiot przetwarzający
mają siedzibę. Alternatywnie takie
postępowanie moŜe być wszczęte przed
sądem państwa członkowskiego, w którym
podmiot danych ma miejsce zwykłego
pobytu, chyba Ŝe administrator jest
organem publicznym wykonującym swoje
uprawnienia publiczne.

2. Postępowanie przeciwko
administratorowi i podmiotowi
przetwarzającemu wszczyna się przed
sądem państwa członkowskiego, w którym
administrator lub podmiot przetwarzający
mają siedzibę. Alternatywnie takie
postępowanie moŜe być wszczęte przed
sądem państwa członkowskiego, w którym
podmiot danych ma miejsce zwykłego
pobytu, chyba Ŝe administrator jest
organem publicznym państwa
członkowskiego wykonującym swoje
uprawnienia publiczne.
Or. en

Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, Ŝe wyjątku tego nie stosuje się do organów publicznych
państw trzecich, poniewaŜ skutecznie pozbawiłoby to podmioty danych moŜliwości
korzystania z odpowiednich mechanizmów dochodzenia roszczeń.
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. KaŜdy podmiot, organizacja lub
zrzeszenie, o których mowa w art. 73
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o

1. KaŜdy podmiot, organizacja lub
zrzeszenie, o których mowa w art. 73
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o
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których mowa w art. 74 i 75, w imieniu
jednego lub większej liczby podmiotów
danych.

których mowa w art. 74, 75 i 77, w imieniu
jednego lub większej liczby podmiotów
danych.
Or. en
Uzasadnienie

Wyjaśnienie, Ŝe zrzeszenia działające w interesie publicznym mogą skierować sprawę do sądu
w imieniu podmiotów danych w celu zapewnienia zgodności z przedmiotowym
rozporządzeniem. Zob. powiązaną poprawkę do pkt 112 preambuły i art. 73 ust. 2.
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. KaŜda osoba, która poniosła szkodę w
wyniku niezgodnej z prawem operacji
przetwarzania danych lub działania
niezgodnego z przepisami ustanowionymi
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo
do odszkodowania od administratora lub
podmiotu przetwarzającego,
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

1. KaŜda osoba, która poniosła szkodę, w
tym stratę niepienięŜną, w wyniku
niezgodnej z prawem operacji
przetwarzania danych lub działania
niezgodnego z przepisami ustanowionymi
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo
do odszkodowania od administratora lub
podmiotu przetwarzającego,
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.
Or. en

Uzasadnienie
Odszkodowanie powinno być takŜe przyznawane za szkody niepienięŜne, takie jak cierpienie
bądź strata czasu, gdyŜ takie szkody mogą mieć dla podmiotu danych większe znaczenie.
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. JeŜeli w przetwarzaniu bierze udział
więcej niŜ jeden administrator lub podmiot

2. JeŜeli w przetwarzaniu bierze udział
więcej niŜ jeden administrator lub podmiot
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przetwarzający, kaŜdy administrator i
podmiot przetwarzający odpowiada
solidarnie za całą kwotę odszkodowania.

przetwarzający, ci administratorzy i te
podmioty przetwarzające odpowiadają
solidarnie za całą kwotę odszkodowania.
Or. en

Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Przy stosowaniu kar, o których mowa
w ust. 1, państwa członkowskie wykazują
pełne przestrzeganie zasady ne bis in
idem, która oznacza, Ŝe nie moŜna
nakładać podwójnych kar za to samo
naruszenie niniejszego rozporządzenia.
Or. en
Uzasadnienie

NaleŜy przestrzegać zasady ne bis in idem w celu zapobieŜenia nakładaniu podwójnych kar za
taki sam czyn.
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję
2. Sankcja administracyjna w kaŜdym
indywidualnym przypadku jest skuteczna,
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę
grzywny administracyjnej określa się z
naleŜytym uwzględnieniem charakteru,
powagi i czasu trwania naruszenia,
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru
naruszenia, stopnia odpowiedzialności
osoby fizycznej lub prawnej oraz
poprzednich naruszeń popełnionych przez
tą osobę, technicznych i organizacyjnych
PE501.927v04-00
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2. Sankcja administracyjna w kaŜdym
indywidualnym przypadku jest skuteczna,
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środków i procedur wdraŜanych na mocy
art. 23 i stopnia współpracy z organem
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.
Or. en
Uzasadnienie
Sprawozdawca popiera wzmocnienie organów nadzorczych w odniesieniu do uprawnień
dochodzeniowych i sankcji. Wniosek Komisji był jednak zbyt nakazowy. Zaproponowany
nowy system sankcji opiera się na szeregu kryteriów, które naleŜy uwzględnić w celu
ustalenia sankcji administracyjnej, w tym wysokości kar administracyjnych, które moŜe
nakładać organ nadzorczy.
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. W celu określenia rodzaju, poziomu i
kwoty sankcji administracyjnej organ
nadzorczy bierze pod uwagę wszystkie
istotne okoliczności, z naleŜytym
uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) charakteru, powagi i czasu trwania
naruszenia;
b) umyślnego lub lekkomyślnego
charakteru naruszenia;
c) stopnia odpowiedzialności osoby
fizycznej lub prawnej oraz poprzednich
naruszeń popełnionych przez tę osobę;
d) technicznych i organizacyjnych
środków i procedur wdraŜanych na mocy
art. 23 i 30;
e) szczególnych kategorii danych
osobowych, na które wpłynęło naruszenie;
f) powtarzającego się charakteru
naruszenia;
g) wagi szkody poniesionej przez podmioty
danych;
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h) interesu pienięŜnego prowadzącego do
dopuszczenia się naruszenia przez osobę
odpowiedzialną oraz poziomu korzyści
uzyskanych, które uzyskała, lub strat
których uniknęła osoba odpowiedzialna, o
ile moŜna je ustalić;
i) stopnia współpracy z organem
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia
oraz zmniejszenia ewentualnych
negatywnych skutków naruszenia oraz
j) odmowy współpracy z organem
nadzorczym lub zablokowania inspekcji,
audytów i kontroli przeprowadzanych
przez organ nadzorczy zgodnie z art. 53.
Or. en
Uzasadnienie
Sprawozdawca popiera wzmocnienie organów nadzorczych w odniesieniu do uprawnień
dochodzeniowych i sankcji. Wniosek Komisji był jednak zbyt nakazowy. Zaproponowany
nowy system sankcji opiera się na szeregu kryteriów, które naleŜy uwzględnić w celu
ustalenia sankcji administracyjnej, w tym wysokości kar administracyjnych, które moŜe
nakładać organ nadzorczy.
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3. W przypadku zaistnienia pierwszego
przypadku nieumyślnego naruszenia
niniejszego rozporządzenia nie nakłada się
sankcji, lecz udziela ostrzeŜenia na piśmie.

3. W przypadku zaistnienia pierwszego
przypadku nieumyślnego naruszenia
niniejszego rozporządzeniem nie nakłada
się sankcji, lecz udziela ostrzeŜenia na
piśmie, w przypadku gdy:
a) osoba fizyczna przetwarza dane
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez
przedsiębiorstwo lub organizację
zatrudniającą mniej niŜ 250 osób ma
jedynie charakter poboczny w stosunku do
głównej działalności.
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Or. en
Uzasadnienie
Sprawozdawca popiera wzmocnienie organów nadzorczych w odniesieniu do uprawnień
dochodzeniowych i sankcji. Wniosek Komisji był jednak zbyt nakazowy. Zaproponowany
nowy system sankcji opiera się na szeregu kryteriów, które naleŜy uwzględnić w celu
ustalenia poziomu ewentualnej sankcji administracyjnej.
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do
wysokości 250 000 EUR lub w przypadku
przedsiębiorstwa do 0,5% jego rocznego
światowego obrotu, na kaŜdy podmiot,
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę,
która nie przekracza 250 000 EUR lub w
przypadku przedsiębiorstwa – 0,5% jego
rocznego światowego obrotu, na kaŜdy
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy art. 12 ust. 1 i 2.

a) nie ustanowił mechanizmów
umoŜliwiających podmiotom danych
składanie wniosków lub nie odpowiada
podmiotom danych bezzwłocznie lub
odpowiada nie w wymaganym formacie
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;
b) pobiera opłatę za informację lub
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.
Or. en
Uzasadnienie
Naruszenia art. 12 ust. 4 zostały przeniesione do ust. 5, poniewaŜ Ŝądanie od podmiotów
danych niezgodnej z prawem opłaty za dostęp ma dla tych podmiotów odstraszające skutki i
ma charakter zarobkowy. W związku z tym naleŜy to uznać za okoliczność obciąŜającą.
Obecnie niektórzy administratorzy danych naduŜywają takich opłat, uniemoŜliwiając w ten
sposób podmiotom danych korzystanie z przysługujących im praw. Zob. powiązaną poprawkę
do ust. 5.
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Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję
5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku
przedsiębiorstwa do 1% jego rocznego
światowego obrotu, na kaŜdy podmiot,
który umyślnie lub lekkomyślnie:

Poprawka
5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę,
która nie przekracza 500 000 EUR lub w
przypadku przedsiębiorstwa – 1% jego
rocznego światowego obrotu, na kaŜdy
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy art. 11, art. 12 ust. 3 i 4,
art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, art. 31
ust. 4, art. 44 ust. 3, art. 80, 82 i 83.

a) nie dostarcza podmiotom danych
informacji lub nie dostarcza pełnych
informacji lub nie dostarcza informacji w
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;
b) nie zapewnia dostępu podmiotom
danych lub nie poprawia danych
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie
przekazuje odpowiednich informacji
odbiorcy zgodnie z art. 13;
c) nie respektuje prawa do bycia
zapomnianym i do usunięcia danych lub
nie wprowadza mechanizmów, aby
zapewnić, Ŝe terminy są przestrzegane lub
nie podejmuje wszelkich właściwych
kroków, aby poinformować osoby trzecie,
Ŝe podmioty danych zaŜądały wszystkich
usunięcia linków do danych, lub kopii lub
replikacji danych osobowych na
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych
w formie elektronicznej lub utrudnia
podmiotowi danych przekazanie danych
osobowych do innego zastosowania,
naruszając art. 18;
e) nie określa w sposób wystarczający
odpowiednich obowiązków
współadministratorów danych zgodnie z
art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub
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prowadzi ją w sposób niewystarczający na
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
g) nie przestrzega, w przypadkach które
dotyczą szczególnych kategorii danych, na
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów
odnoszących się do wolności wypowiedzi
lub do przetwarzania w kontekście
zatrudnienia lub dotyczących warunków
przetwarzania do celów dokumentacji,
statystyki i badań naukowych.
Or. en
Uzasadnienie
Naruszenia art. 12 ust. 4 zostały przeniesione z ust. 4 do ust. 5, poniewaŜ Ŝądanie od
podmiotów danych niezgodnej z prawem opłaty za dostęp ma dla tych podmiotów
odstraszające skutki i ma charakter zarobkowy. W związku z tym naleŜy to uznać za
okoliczność obciąŜającą. Obecnie niektórzy administratorzy danych naduŜywają takich opłat,
uniemoŜliwiając w ten sposób podmiotom danych korzystanie z przysługujących im praw.
Zob. powiązaną poprawkę do ust. 4.
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do
wysokości 1 000 000 EUR lub w
przypadku przedsiębiorstwa do 2% jego
rocznego światowego obrotu, na kaŜdy
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę,
która nie przekracza 1 000 000 EUR lub w
przypadku przedsiębiorstwa – 2% jego
rocznego światowego obrotu, na kaŜdy
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy niniejszego
rozporządzenia inne niŜ te, o których
mowa w ust. 4 i 5.

a) przetwarza dane osobowe bez Ŝadnej
lub wystarczającej podstawy prawnej
przetwarzania lub nie przestrzega
warunków dotyczących uzyskania zgody
na mocy art. 6, 7 i 8;
b) przetwarza szczególne kategorie danych
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
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c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu
na mocy art. 19;
d) nie przestrzega warunków odnoszących
się do środków opartych na profilowaniu
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub
nie wdraŜa właściwych środków w celu
zapewnienia i wykazania zgodności na
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy
art. 25;
g) przetwarza lub wydaje polecenie
przetwarzania danych osobowych, z
naruszeniem obowiązków odnoszących się
do przetwarzania w imieniu
administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o
naruszeniu ochrony danych osobowych
lub nie zawiadamia terminowo i w całości
o naruszeniu danych organu nadzorczego
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;
i) nie przeprowadza oceny skutków w
zakresie ochrony danych lub przetwarza
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej
zgody organu nadzorczego lub bez
uprzednich konsultacji z nim na mocy
art. 33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony
danych lub nie zapewnia warunków
umoŜliwiających wykonanie zadań na
mocy art. 35, 36 i 37;
k) naduŜywa pieczęci lub oznaczeń w
zakresie ochrony danych w rozumieniu
art. 39;
l) wykonuje lub zleca przekazanie danych
do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, na co nie zezwala
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub
odstępstwo na mocy art. 40–44;
m) nie przestrzega nakazu lub
tymczasowego albo ostatecznego zakazu
dotyczącego przetwarzania lub
zawieszenia przepływu danych przez
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organ nadzorczy na podstawie art. 53
ust. 1;
n) nie przestrzega obowiązków
dotyczących udzielenia pomocy lub
odpowiedzi lub dostarczenia
odpowiednich informacji organowi
nadzorczemu lub udostępnienia mu
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3,
art. 29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących
zachowaniu tajemnicy słuŜbowej na mocy
art. 84.
Or. en
Uzasadnienie
Zaproponowane sformułowanie zapewnia, Ŝe za naruszenia rozporządzenia, które nie są
wyszczególnione w ust. 4 lub 5, moŜna nakładać grzywny administracyjne.
Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
6a. Europejska Rada Ochrony Danych
regularnie ocenia i zapewnia spójność
sankcjonowania między organami
nadzorczymi zgodnie z art. 66.
Or. en
Uzasadnienie

Europejska Rada Ochrony Danych jest najlepiej predysponowana, by zapewnić spójność
sankcjonowania między organami.
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Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot
grzywien administracyjnych, o których
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę
warunki, o których mowa ust. 2.

7. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
aktualizacji bezwzględnych kwot grzywien
administracyjnych, o których mowa ust. 4,
5 i 6, biorąc pod uwagę warunki, o których
mowa ust. 2, oraz kształtowanie się
standardowych kosztów Ŝycia.
Or. en

Uzasadnienie
Regularne aktualizowanie bezwzględnych kwot grzywien jest niezbędne, aby rozporządzenie
obowiązywało przez określony czas. Kwot procentowych nie moŜna jednak zmieniać w drodze
takiego aktu delegowanego.
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące wyłączenia i
odstępstwa od przepisów dotyczące
ogólnych zasad w rozdziale II, praw
podmiotów danych w rozdziale III,
administratora i podmiotu
przetwarzającego w rozdziale IV,
przekazywania danych osobowych do
państw trzecich w rozdziale V,
niezaleŜnych organów nadzorczych w
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności
w rozdziale VII w przypadku
przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub
PE501.927v04-00
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Poprawka
1. Państwa członkowskie stanowią
przepisy przewidujące wyłączenia i
odstępstwa od przepisów dotyczące
ogólnych zasad w rozdziale II, praw
podmiotów danych w rozdziale III,
administratora i podmiotu
przetwarzającego w rozdziale IV,
przekazywania danych osobowych do
państw trzecich w rozdziale V,
niezaleŜnych organów nadzorczych w
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności
w rozdziale VII, kiedykolwiek jest to
konieczne, aby pogodzić prawo do
ochrony danych osobowych z przepisami
dotyczącymi wolności wypowiedzi
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literackiego, aby pogodzić prawo do
ochrony danych osobowych z przepisami
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii
Europejskiej i jej przepisami odsyłającymi
do EKPC.
Or. en

Uzasadnienie
Celem powyŜszej poprawki jest sprecyzowanie, Ŝe uwzględnia się wszystkie aspekty wolności
wypowiedzi, nie tylko w przypadku dziennikarzy, artystów lub pisarzy.
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W granicach niniejszego
rozporządzenia i zgodnie z art. 9 ust. 2
lit. h) przetwarzanie danych osobowych
dotyczących zdrowia musi odbywać się na
podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, które przewiduje
odpowiednie i konkretne środki mające na
celu zabezpieczenie uzasadnionych
interesów podmiotu danych i które są
niezbędne:

1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu, a zwłaszcza z
art. 9 ust. 2 lit. h) przetwarzanie danych
osobowych dotyczących zdrowia musi
odbywać się na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które
przewiduje odpowiednie i konkretne środki
mające na celu zabezpieczenie interesów
oraz praw podstawowych podmiotu
danych i które są niezbędne:
Or. en

Uzasadnienie
Wyjaśnienie, Ŝe „uzasadniony interes” normalnie odnosi się do administratora danych, a nie
do podmiotu danych; zob. art. 6 ust. 1a.
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Gdy cele, o których mowa w ust. 1
lit. a)–c), moŜna osiągnąć bez
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wykorzystywania danych osobowych, tego
rodzaju danych nie wykorzystuje do takich
celów.
Or. en
Uzasadnienie
Wyjaśnienie, Ŝe zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych równieŜ ma
zastosowanie, jeśli jest uregulowana w przepisach poszczególnych państw członkowskich.
Dane o zdrowiu są niezwykle poufne i wymagają maksymalnej ochrony.

Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych
dotyczących zdrowia, które jest niezbędne
do celów dokumentacji, statystyki i badań
naukowych, takie jak prowadzenie
rejestrów pacjentów załoŜonych w celu
udoskonalenia diagnostyki i rozróŜnienia
między podobnymi rodzajami chorób i
przygotowania opracowań dotyczących
terapii, podlega warunkom i gwarancjom,
o których mowa w art. 83.

2. Przetwarzanie danych osobowych
dotyczących zdrowia, które jest niezbędne
do celów dokumentacji, statystyki i badań
naukowych, jest dopuszczalne wyłącznie
za zgodą podmiotu danych oraz podlega
warunkom i gwarancjom, o których mowa
w art. 83.

Or. en
Uzasadnienie
Wyjaśnienie, Ŝe zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych równieŜ ma
zastosowanie, jeśli jest uregulowana w przepisach poszczególnych państw członkowskich.
Dane o zdrowiu są niezwykle poufne i wymagają maksymalnej ochrony.
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Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Przepisy państw członkowskich mogą
obejmować odstępstwa od wymogu
udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów badań naukowych, o
czym jest mowa w ust. 2, w odniesieniu do
badań naukowych, które słuŜą wyjątkowo
istotnemu interesowi publicznemu, o ile
takie badania naukowe nie mogą zostać
przeprowadzone inaczej. Przedmiotowe
dane są zanonimizowane lub, jeśli ich
anonimizacja jest niemoŜliwa do celów
badań naukowych, opatrzone
pseudonimem z wykorzystaniem
najwyŜszych standardów technicznych.
Ponadto podejmuje się wszelkie niezbędne
działania w celu zapobiegnięcia ponownej
identyfikacji podmiotów danych. Takie
przetwarzanie podlega wymogowi
uprzedniego uzyskania zezwolenia
właściwego organu nadzorczego zgodnie z
art. 34 ust. 1.
Or. en
Uzasadnienie

Poprawki do ust. 2 i 2a zapewniają, Ŝe dane o zdrowiu, które są niezwykle poufne, mogą być
wykorzystywane jedynie za zgodą podmiotu danych, jeśli słuŜą wyjątkowo istotnemu
interesowi publicznemu, i w takim wypadku muszą być zanonimizowane lub co najmniej
opatrzone pseudonimem z wykorzystaniem najwyŜszych standardów technicznych. Zob. pkt 9
zalecenia Rady Europy nr R(97)5 w sprawie ochrony danych medycznych.
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Komisja jest uprawniona do
PR\924343PL.doc

Poprawka
3. Komisja jest uprawniona do
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przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu dalszego
określenia innych przesłanek z zakresu
interesu publicznego w obszarze zdrowia
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b),
jak równieŜ kryteriów i wymogów dla
gwarancji przetwarzanie danych
osobowych dla celów, o których mowa w
ust. 1.

przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
dalszego określenia innych przesłanek z
zakresu interesu publicznego w obszarze
zdrowia publicznego, o których mowa
ust. 1 lit. b), jak równieŜ kryteriów i
wymogów dla gwarancji przetwarzanie
danych osobowych dla celów, o których
mowa w ust. 1.
Or. en

Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3 a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. KaŜde państwo członkowskie
zawiadamia Komisję o przepisach prawa,
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i
bezzwłocznie o kaŜdej kolejnej zmianie
mającej na nie wpływ.
Or. en
Uzasadnienie

Dodaje się obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 80, 82 i 84.
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję
1. W granicach niniejszego
rozporządzenia państwa członkowskie
mogą przyjąć przepisy szczególne
regulujące przetwarzanie danych
osobowych pracowników w kontekście
PE501.927v04-00
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Poprawka
1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu państwa
członkowskie mogą przyjąć przepisy
szczególne regulujące przetwarzanie
danych osobowych pracowników w
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zatrudnienia, w szczególności dla celów
procedury rekrutacyjnej, wykonania
umowy o pracę, w tym zwolnienia z
obowiązków określonych przez przepisy
prawa lub przez umowy zbiorowe,
zarządzania, planowania i organizacji
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz
dla celów wykonywania praw i korzystania
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem,
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu
zakończenia stosunku pracy.

kontekście zatrudnienia, w szczególności
dla celów procedury rekrutacyjnej,
wykonania umowy o pracę, w tym
zwolnienia z obowiązków określonych
przez przepisy prawa lub przez umowy
zbiorowe, zarządzania, planowania i
organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny
pracy, oraz dla celów wykonywania praw i
korzystania ze świadczeń związanych z
zatrudnieniem, indywidualnie lub
zbiorowo, oraz dla celu zakończenia
stosunku pracy.
Or. en

Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję
3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu dalszego
określenia innych warunków i wymogów
gwarancji przetwarzania danych
osobowych dla celów, o których mowa w
ust. 1.

Poprawka
3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych po
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu
dalszego określenia innych warunków i
wymogów gwarancji przetwarzania danych
osobowych dla celów, o których mowa w
ust. 1.
Or. en

Poprawka 333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 82a
Przetwarzanie w kontekście
zabezpieczenia społecznego
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1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu państwa
członkowskie mogą przyjąć szczególne
przepisy legislacyjne precyzujące warunki
przetwarzania danych osobowych przez
ich instytucje i departamenty publiczne w
kontekście zabezpieczenia społecznego, o
ile przetwarzanie słuŜy interesowi
publicznemu.
2. KaŜde państwo członkowskie
zawiadamia Komisję o przepisach, które
przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i
bezzwłocznie o kaŜdej kolejnej zmianie
mającej na nie wpływ.
Or. en
Uzasadnienie
Podobnie jak zatrudnienie, zabezpieczenie społeczne jest bardzo skomplikowaną dziedziną,
której wiele szczegółowych kwestii jest regulowanych na szczeblu krajowym. W związku z tym
państwa członkowskie powinny móc przyjmować lub utrzymywać szczególne przepisy
regulujące szczegóły ochrony danych w odniesieniu do instytucji publicznych w tym zakresie.

Poprawka 334
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia
moŜna przetwarzać dane osobowe do
celów dokumentacji, statystyki i badań
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia
moŜna przetwarzać dane osobowe
niepodlegające kategoriom danych, o
których mowa w art. 8 i 9, do celów
dokumentacji, statystyki i badań
naukowych jedynie wtedy, gdy:
Or. en

Uzasadnienie
Dane dotyczące dzieci i dane szczególnie chronione mogą być wykorzystywane do celów
PE501.927v04-00
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badań naukowych na warunkach określonych w nowych ustępach 1a i 1b. Takie dane mogą
być wykorzystywane jedynie za zgodą podmiotu danych, jeśli słuŜą wyjątkowo istotnemu
interesowi publicznemu, i w takim wypadku muszą być zanonimizowane lub co najmniej
opatrzone pseudonimem z wykorzystaniem najwyŜszych standardów technicznych.

Poprawka 335
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dane umoŜliwiające przypisanie
informacji do zidentyfikowanej podmiotu
danych lub do zidentyfikowania, są
przechowywane oddzielnie od innych
informacji, tak długo jak cele te moŜna
osiągnąć w ten sposób.

b) dane umoŜliwiające przypisanie
informacji do zidentyfikowanego lub
moŜliwego do zidentyfikowania podmiotu
danych są przechowywane oddzielnie od
innych informacji.

Or. en

Poprawka 336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. Zgodnie z wyjątkiem przewidzianym w
ust. 1b dane podlegające kategoriom
danych, o których mowa w art. 8 i 9, mogą
być przetwarzane do celów dokumentacji,
statystyki i badań naukowych wyłącznie za
zgodą podmiotów danych.
Or. en
Uzasadnienie

Dane dotyczące dzieci i dane szczególnie chronione zasadniczo mogą być wykorzystywane do
celów badań naukowych wyłącznie za zgodą podmiotu danych.
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Poprawka 337
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1b. Przepisy państw członkowskich mogą
obejmować odstępstwa od wymogu
udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów badań naukowych, o
czym jest mowa w ust. 1a, w odniesieniu
do badań naukowych, które słuŜą
wyjątkowo istotnemu interesowi
publicznemu, o ile takie badania naukowe
nie mogą zostać przeprowadzone inaczej.
Przedmiotowe dane są zanonimizowane
lub, jeśli ich anonimizacja jest niemoŜliwa
do celów badań naukowych, opatrzone
pseudonimem z wykorzystaniem
najwyŜszych standardów technicznych.
Ponadto podejmuje się wszelkie niezbędne
działania w celu zapobiegnięcia ponownej
identyfikacji podmiotów danych. Takie
przetwarzanie podlega wymogowi
uprzedniego uzyskania zezwolenia
właściwego organu nadzorczego zgodnie z
art. 34 ust. 1.
Or. en
Uzasadnienie

W przypadku, gdy podmiot danych nie wyraził zgody, dane szczególnie chronione i dane
dotyczące dzieci powinny być wykorzystywane do celów badań naukowych jedynie pod
warunkiem, Ŝe takie działanie opiera się na przepisach prawa i słuŜy wyjątkowo istotnemu
interesowi publicznemu. W innym razie wszelkie „badania naukowe” – czy to akademickie,
korporacyjne czy obejmujące np. badania rynkowe – mogłyby być wykorzystywane jako
pretekst do omijania wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w innych częściach
przedmiotowego rozporządzenia, np. w art. 6 dotyczącym podstaw prawnych itd.
Sformułowanie to jest identyczne z zaproponowanymi przepisami w art. 81.
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Poprawka 338
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty prowadzące badania
historyczne, statystyczne lub naukowe
mogą publikować lub ujawniać publicznie
w inny sposób dane osobowe jedynie
wtedy, gdy:

2. Podmioty prowadzące badania
historyczne, statystyczne lub naukowe
mogą publikować lub ujawniać publicznie
w inny sposób dane osobowe jedynie
wtedy, gdy:

a) podmiot danych udzielił zgody, z
zastrzeŜeniem warunków ustanowionych w
art. 7;

a) podmiot danych udzielił zgody, z
zastrzeŜeniem warunków ustanowionych w
art. 7; lub
Or. en

Poprawka 339
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję
b) publikacja danych osobowych jest
niezbędna do zaprezentowania ustaleń
uzyskanych w wyniku badań lub do
ułatwienia badań w takim zakresie, w
jakim interesy lub podstawowe prawa i
wolności podmiotu danych nie mają
charakteru nadrzędnego; lub

Poprawka
skreślona

Or. en
Uzasadnienie
Cele badań naukowych nie powinny mieć nadrzędnego charakteru wobec interesów podmiotu
danych, jeśli chodzi o niepublikowanie jego danych osobowych. Zob. powiązany art. 17 ust. 2.
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Poprawka 340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera c)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) osoba, której dane dotyczą podała dane
do wiadomości publicznej.

b) podmiot danych podał dane do
wiadomości publicznej.
Or. en

Poprawka 341
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 86 w celu dalszego
określenia kryteriów i wymogów
gwarancji przetwarzania danych
osobowych dla celów, o których mowa w
ust. 1 i ust. 2, jak równieŜ niezbędnych
ograniczeń prawa do informacji i dostępu
przysługującego podmiotowi danych oraz
doprecyzowania warunków praw
podmiotów danych w tych okolicznościach
i gwarancji tych praw.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Skreślenie aktu delegowanego, poniewaŜ mógłby on poruszać zasadnicze elementy prawa.
Dodatkowe wymogi naleŜy zawrzeć w tekście rozporządzenia (jak w przypadku nowych
ustępów 1a i 1b).
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Poprawka 342
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. KaŜde państwo członkowskie
zawiadamia Komisję o przepisach, które
przyjęło na mocy ust. 1b, najpóźniej w
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i
bezzwłocznie o kaŜdej kolejnej zmianie
mającej na nie wpływ.
Or. en
Uzasadnienie

Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 80, 82 i 84.

Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W granicach niniejszego
rozporządzenia państwa członkowskie
mogą przyjąć przepisy szczególne
określające uprawnienia dochodzeniowe
organów nadzorczych ustanowione w art.
53 ust. 2 w odniesieniu do administratorów
i podmiotów przetwarzających, którzy
podlegają obowiązkowi zachowania
tajemnicy zawodowej lub innym
równowaŜnym obowiązkom zachowania
tajemnicy na podstawie prawa krajowego
lub przepisów ustanowionych przez
właściwe podmioty krajowe, w przypadku
gdy jest to konieczne i proporcjonalne dla
pogodzenia prawa do ochrony danych
osobowych i obowiązku zachowania
tajemnicy.

1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu państwa
członkowskie mogą przyjąć przepisy
szczególne w odniesieniu do
administratorów i podmiotów
przetwarzających, którzy podlegają
obowiązkowi zachowania tajemnicy
zawodowej lub innym równowaŜnym
obowiązkom zachowania tajemnicy na
podstawie prawa krajowego lub przepisów
ustanowionych przez właściwe podmioty
krajowe, w przypadku gdy jest to
konieczne i proporcjonalne dla pogodzenia
prawa do ochrony danych osobowych i
obowiązku zachowania tajemnicy, w celu
określenia
a) praw podmiotów danych, o których
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mowa w art. 11–20, zgodnie z art. 21;
b) uprawnień dochodzeniowych organów
nadzorczych, o których mowa w art. 53
ust. 2.
Niniejsze przepisy stosuje się w
odniesieniu do danych osobowych, które
administrator lub podmiot przetwarzający
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Przepisy szczególne, o których mowa w
ust. 1, stosuje się tylko w odniesieniu do
danych osobowych, które administrator lub
podmiot przetwarzający otrzymał lub
uzyskał w działaniu objętym obowiązkiem
zachowania tajemnicy.
Or. en

Uzasadnienie
Wyjaśnienie, Ŝe w przypadku zawodów wymagających zachowania tajemnicy słuŜbowej
prawo podmiotu danych do uzyskania dostępu do swoich danych, usunięcia ich lub
postępowania z nimi w inny sposób moŜe być ograniczone, czego celem jest ochrona
obowiązku zachowania tajemnicy słuŜbowej.
Poprawka 344
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 85a
Poszanowanie praw człowieka
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na
obowiązek poszanowania praw
podstawowych i podstawowych zasad
prawnych określonych w art. 6 Traktatu
UE, ani nie narusza jakichkolwiek
obowiązków nałoŜonych w tym zakresie
na organy sądowe.
Or. en
Uzasadnienie

Klauzula ochronna dotycząca praw podstawowych zapewnia, Ŝe stosowanie przedmiotowego
rozporządzenia nie osłabia ochrony danych ani innych praw podstawowych na szczeblu
krajowym.
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Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 6
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12
ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17
ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23
ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30
ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33
ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37
ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44
ust. 7, art. 79, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i
art. 83 ust. 3, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 7
ust. 4c, art. 11 ust. 2b, art. 12 ust. 5, art. 14
ust. 7, art. 17 ust. 9, art. 22 ust. 4, art. 31
ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, art. 38
ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 41 ust. 3, art. 41
ust. 5, art. 79 ust. 7, art. 81 ust. 3 i art. 82
ust. 3, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 346
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3,
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3,
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4,
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5,
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5,
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11,
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3,
art. 44 ust. 7, art. 79, art. 81 ust. 3, art. 82
ust. 3 i art. 83 ust. 3, moŜe zostać w
dowolnym momencie odwołane przez
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 7 ust. 4c, art. 11 ust. 2b, art. 12
ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 17 ust. 9, art. 22
ust. 4, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33
ust. 6, art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 41
ust. 3, art. 41 ust. 5, art. 79 ust. 7, art. 81
ust. 3 i art. 82 ust. 3, moŜe zostać w
dowolnym momencie odwołane przez
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
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określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
waŜność jakichkolwiek juŜ
obowiązujących aktów delegowanych.

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
waŜność jakichkolwiek juŜ
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 347
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3,
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3,
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4,
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5,
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5,
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11,
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3,
art. 44 ust. 7, art. 79, art. 81 ust. 3, art. 82
ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w Ŝycie tylko
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
jeśli, przed upływem tego terminu,
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, Ŝe nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 7 ust. 4c, art. 11 ust. 2b, art. 12 ust. 5,
art. 14 ust. 7, art. 17 ust. 9, art. 22 ust. 4,
art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6,
art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 41 ust. 3,
art. 41 ust. 5, art. 79 ust. 7, art. 81 ust. 3 i
art. 82 ust. 3 wchodzi w Ŝycie tylko jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie czterech
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
jeśli, przed upływem tego terminu,
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, Ŝe nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

Or. en

PE501.927v04-00

PL

220/230

PR\924343PL.doc

Poprawka 348
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
5a. Komisja przyjmuje akty delegowane
na mocy art. 17 ust. 9, art. 31 ust. 5,
art. 32 ust. 5 i art. 33 ust. 6 do [sześć
miesięcy przed datą, o której mowa w
art. 91 ust. 2]. Komisja moŜe przedłuŜyć
ten termin o sześć miesięcy.
Or. en
Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawa, akty delegowane doprecyzowujące wymogi i warunki w
zakresie prawa do usunięcia danych i do bycia zapomnianym, zawiadamiania organów
nadzorczych i podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych oraz ocen skutków w zakresie
ochrony danych przyjmuje się w stosownym czasie, przed rozpoczęciem stosowaniem
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 349
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Poprawka ta wynika z tego, Ŝe w związku ze zmianą badania adekwatności państw trzecich z
aktu wykonawczego na akt delegowany zastosowanie procedury w trybie pilnym nie jest juŜ
dłuŜej moŜliwe. Zob. powiązaną poprawkę do art. 41 ust. 5, która zawierała jedyne
odniesienie do art. 87 ust. 3.
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Poprawka 350
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 89a
Przetwarzanie danych przez instytucje,
organy i jednostki organizacyjne UE
Komisja przedstawia najpóźniej w
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i
bezzwłocznie wniosek dotyczący przeglądu
ram prawnych mających zastosowanie do
przetwarzania danych osobowych przez
instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii w celu dostosowania
ich do niniejszego rozporządzenia, aby
zapewnić spójne i jednolite przepisy
prawne dotyczące podstawowego prawa
do ochrony danych osobowych w Unii
Europejskiej.
Or. en
Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie zgodności pomiędzy przedmiotowym rozporządzeniem i
przepisami regulującymi działalność instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE,
takimi jak rozporządzenie (WE) nr 45/2001, a takŜe wszystkich agencji UE, które dysponują
obecnie własnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych, co tworzy mozaikę przepisów,
przez co podmiotom danych bardzo trudno jest korzystać z ich praw.
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UZASADNIENIE
Wprowadzenie
Zgodnie z art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej prawo do ochrony danych
osobowych:
1.

KaŜdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2.

Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie, w określonych celach i za zgodą osoby
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem. KaŜdy
ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich
sprostowania.
Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezaleŜnego organu.

3.

Od przyjęcia dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych wiele się
zmieniło w dziedzinie ochrony danych, zwłaszcza w kontekście rozwoju technologicznego,
częstszego zbierania i przetwarzania danych osobowych, w tym do celów egzekwowania
prawa, a takŜe róŜnorodności obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz globalizacji
rynków i współpracy.
Ponadto wspomniana dyrektywa nie przyczyniła się do właściwej harmonizacji ze względu na
róŜnice we wdraŜaniu jej przepisów w poszczególnych państwach członkowskich. W tym
kontekście osobom fizycznym („podmiotom danych”) było coraz trudniej korzystać z
przysługujących im praw do ochrony danych.
W rezultacie utrudniło to rozwój jednolitego rynku, co wpłynęło zarówno na przedsiębiorstwa
(przedsiębiorstwa kontrolujące lub przetwarzające dane osobowe, „administratorów danych”),
jak i na osoby fizyczne, które musiały sobie radzić z róŜnicami w wymogach w zakresie
ochrony danych.
Od wejścia w Ŝycie Traktatu z Lizbony Unia dysponuje wyraźną podstawą prawną ochrony
danych obejmującą przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym,
lecz takŜe w kontekście egzekwowania prawa (co wynika ze zniesienia „struktury filarowej”
sprzed Traktatu z Lizbony) (art. 16 ust. 2 TFUE). W tym przypadku Komisja wykorzystała
art. 16 ust. 2 TFUE jako podstawę prawną do przedstawienia wniosków dotyczących
przeglądu unijnych ram w zakresie ochrony danych. Komisja proponuje rozporządzenie
(COM (2012)11), które zastąpi dyrektywę 95/46/WE (sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht,
Verts/ALE), oraz dyrektywę (COM (2012)10), która zastąpi decyzję ramową
2008/977/WSiSW w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (sprawozdawca: Dimitrios Droutsas,
S&D). Obydwaj sprawozdawcy popierają cel polegający na ustanowieniu w pełni spójnych,
zgodnych i solidnych ram zapewniających wysoki poziom ochrony w odniesieniu do
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wszystkich operacji przetwarzania danych w UE1. Aby osiągnąć ten cel, wnioski Komisji
naleŜy rozpatrywać jako jeden pakiet wymagający skoordynowanych podejść legislacyjnych
dla obydwu tekstów.
Reforma ochrony danych była przedmiotem szeroko zakrojonych dyskusji pomiędzy
sprawozdawcami i kontrsprawozdawcami, posłami sporządzającymi projekty i
przedstawicielami komisji opiniodawczych (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), prezydencją Rady,
Komisją i zainteresowanymi stronami (organami ds. ochrony danych, władzami krajowymi,
przemysłem, organizacjami praw obywatelskich i organizacjami konsumenckimi, ekspertami
akademickimi), mającymi na celu zapewnienie szerokiego poparcia dla stanowiska
Parlamentu.
W dniu 29 maja 2012 r. komisja LIBE zorganizowała warsztaty z udziałem zainteresowanych
podmiotów. W dniach 9 i 10 października 2012 r. komisja LIBE zorganizowała swoje
coroczne międzyparlamentarne posiedzenie komisji z udziałem parlamentów narodowych w
dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poświęcone pakietowi dotyczącemu
reformy w zakresie ochrony danych. W sprawie pakietu dotyczącego reform w zakresie
ochrony danych sporządzono cztery dokumenty robocze.
Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ochrony danych
Wniosek Komisji opiera się na celach takich jak:
– kompleksowe podejście do ochrony danych;
– wzmocnienie praw jednostki;
– zwiększenie wymiaru związanego z rynkiem wewnętrznym oraz skuteczniejsze
egzekwowanie przepisów o ochronie danych; oraz
– wzmocnienie wymiaru globalnego.
Sprawozdawca popiera wymienione ambitne cele. Sprawozdawca odpowiednio przedstawił
swoje podejście.
Kompleksowe podejście do ochrony danych
Jak zaznaczono w dokumencie roboczym z dnia 6 lipca 2012 r.2, sprawozdawca z
zadowoleniem przyjmuje to, Ŝe Komisja zdecydowała się zastąpić dyrektywę 95/46
rozporządzeniem (mającym bezpośrednie zastosowanie); powinno to przyczynić się do
ograniczenia fragmentarycznego podejścia do ochrony danych w poszczególnych państwach
członkowskich.
Ponadto sprawozdawca zgadza się z pragmatycznym podejściem Komisji do kwestii
umoŜliwienia państwom członkowskim, zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem,
zachowania lub przyjęcia przepisów szczegółowych dotyczących takich zagadnień jak
wolność wypowiedzi, tajemnica słuŜbowa, zdrowie i zatrudnienie (art. 81–85).

1
2
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Sprawozdawca zwrócił szczególną uwagę na prace Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,
która ma wydać opinię w sprawie art. 821.
Instytucje UE nie podlegają zakresowi nowego rozporządzenia. Powinno się je jednak objąć
tym zakresem, aby zapewnić spójne i jednolite ramy w całej Unii. Będzie to wymagało
dostosowania instrumentów prawnych UE, a zwłaszcza rozporządzenia (WE) nr 45/2001, tak
aby zapewnić ich pełną zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zanim to
drugie będzie stosowane. Sprawozdawca dostrzega równieŜ konieczność przeprowadzenia
bardziej horyzontalnej debaty na temat sposobu rozwiązania problemu istniejących obecnie
róŜnorodnych przepisów o ochronie danych dla róŜnych agencji UE (takich jak Europol i
Eurojust) oraz sposobu zapewnienia zgodności z pakietem w zakresie ochrony danych
(art. 2b, art. 89a).
Sprawozdawca zdecydowanie ubolewa nad tym, Ŝe wniosek Komisji nie obejmuje
współpracy w zakresie egzekwowania prawa (na podstawie tego wniosku zaproponowano
oddzielną dyrektywę). Prowadzi to do braku pewności prawa, jeśli chodzi o prawa i
obowiązki w wątpliwych przypadkach, na przykład gdy organy ścigania korzystają z dostępu
do danych handlowych do celów egzekwowania prawa i przekazywania danych między
organami, które są odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, i tymi, które nie są za to
odpowiedzialne. W sprawozdaniu dotyczącym zaproponowanej dyrektywy uwzględniono te
kwestie i zaproponowano poprawki. W przedmiotowym rozporządzeniu określono, Ŝe
wyłączenie z zakresu rozporządzenia obejmuje jedynie właściwe organy publiczne
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa (a nie jednostki prywatne) oraz Ŝe obowiązujące
prawodawstwo powinno zapewniać odpowiednie gwarancje oparte na zasadach konieczności
i proporcjonalności (art. 2e i art. 21).
Zakres terytorialny rozporządzenia jest istotny dla spójnego stosowania unijnych przepisów
prawa o ochronie danych. Sprawozdawca pragnie wyjaśnić, Ŝe przedmiotowe rozporządzenie
powinno mieć równieŜ zastosowanie do administratora niemającego siedziby w Unii, w
przypadku gdy działalność polegająca na przetwarzaniu jest ukierunkowana na oferowanie
towarów lub usług podmiotom danych w Unii, niezaleŜnie od tego, czy płatność za te towary
lub usługi jest wymagana, lub na monitorowanie tych osób (art. 3 ust. 2)
Rozporządzenie musi być kompleksowe równieŜ pod kątem gwarantowania pewności prawa.
Nadmierne wykorzystanie aktów delegowanych i wykonawczych jest sprzeczne z tym celem.
W związku z tym sprawozdawca proponuje skreślenie kilku przepisów przewidujących
przekazanie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych. Aby jednak
zagwarantować pewność prawa tam, gdzie jest to moŜliwe, sprawozdawca zastąpił kilka
aktów bardziej szczegółowym sformułowaniem w rozporządzeniu (np.: art. 6 ust. 1b, art. 15,
art. 35 ust. 10). W innych przypadkach sprawozdawca proponuje powierzyć Europejskiej
Radzie Ochrony Danych zadanie polegające na doprecyzowaniu kryteriów i wymogów
konkretnego przepisu zamiast przyznawać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów
delegowanych. Wynika to z tego, Ŝe w tych przypadkach chodzi o współpracę między
krajowymi organami nadzorczymi, które lepiej nadają się do określania zasad i praktyk, które

1
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mają być stosowane (np.: art. 23 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 7, art. 55
ust. 10).
Wzmocnienie praw jednostki
PoniewaŜ w przedmiotowym rozporządzeniu zostaje wdroŜone prawo podstawowe, odrzuca
się ograniczenie zakresu materialnego, w szczególności w odniesieniu do definicji „danych
osobowych”, na przykład poprzez wprowadzenie elementów subiektywnych odnoszących się
do wysiłku, jaki administrator danych powinien podjąć w celu zidentyfikowania danych
osobowych. Pojęcie danych osobowych doprecyzowują obiektywne kryteria (art. 4 ust. 1;
punkty 23 i 24 preambuły). Uzasadnione obawy dotyczące konkretnych modeli biznesowych
mogą zostać ujęte bez konieczności odmawiania jednostkom ich praw podstawowych. W tym
kontekście sprawozdawca zachęca do korzystania z usług przy zachowaniu anonimowości lub
przy uŜyciu pseudonimów. Co się tyczy wykorzystania danych z uŜyciem pseudonimów,
moŜna by wprowadzić odstępstwa w odniesieniu do obowiązków administratora danych
(punkt 23 preambuły, art. 4 ust. 2 lit. a), art. 10).
Podstawą podejścia UE do ochrony danych powinna pozostać kwestia wyraŜenia zgody,
poniewaŜ jest to dla osób fizycznych najlepszy sposób kontrolowania operacji przetwarzania
danych. Informacje dla podmiotów danych powinny być przedstawiane w łatwo zrozumiałej
formie, np. w postaci standardowych logo lub ikon (art. 11 ust. 2a i 2b). Standardy techniczne
umoŜliwiające wyraŜenie jasnej woli przez podmiot mogą być postrzegane jako waŜna forma
udzielenia wyraźnej zgody (art. 7 ust. 2a, art. 23).
W celu zapewnienia moŜliwości wyraŜenia świadomej zgody na działania związane z
profilowaniem naleŜy je zdefiniować i uregulować (art. 4 ust. 3b, art. 14 ust. 1 lit. g), ga) i
gb), art. 15 ust. 1, art. 20). NaleŜy jasno zdefiniować podstawy prawne dla przetwarzania
danych inne niŜ zgoda, w szczególności „uzasadnione interesy” administratora danych
(poprawka zastępująca art. 6 ust. 1 lit. f) nowym art. 6 ust. 1a, 1b i 1c).
Zasada celowości stanowi główny element ochrony danych, poniewaŜ chroni ona podmioty
danych przed niemoŜliwym do przewidzenia rozszerzeniem zakresu przetwarzania danych.
Zmiana celu wykorzystania danych osobowych po ich zgromadzeniu nie powinna być
moŜliwa wyłącznie na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych. W związku
z tym sprawozdawca proponuje skreślenie art. 6 ust. 4 zamiast rozszerzenia go.
Sprawozdawca popiera wzmocnienie prawa dostępu za pomocą prawa do przenoszenia
danych – czyli moŜliwości przenoszenia swoich danych z jednej platformy na drugą. W erze
cyfryzacji podmioty danych, będące równieŜ konsumentami, mogą zgodnie z prawem
oczekiwać, Ŝe otrzymają swoje informacje osobowe w powszechnie uŜywanym formacie
elektronicznym (art. 15 ust. 2a). Proponuje więc połączenie art. 15 i 18.
Prawo do usunięcia danych i prawo do poprawienia danych pozostają istotne dla podmiotów
danych, poniewaŜ ujawnianych jest coraz więcej informacji, które mogą mieć znaczące
skutki. W tym kontekście naleŜy postrzegać „prawo do bycia zapomnianym”; zaproponowane
poprawki wyjaśniają powyŜsze prawa dla środowiska cyfrowego, jednocześnie utrzymując
ogólny wyjątek dotyczący wolności wypowiedzi. W przypadku przekazywania danych
osobom trzecim lub publikowania ich bez odpowiedniej podstawy prawnej administrator
PE501.927v04-00

PL

226/230

PR\924343PL.doc

pierwotnych danych powinien być zobowiązany do poinformowania tych osób trzecich oraz
do zapewnienia usunięcia danych. Jednak gdy osoba fizyczna zgodziła się na publikację
swoich danych, „prawo do bycia zapomnianym” nie jest ani uzasadnione, ani realistyczne
(punkt 54 preambuły, art. 17).
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych powinno być zawsze
realizowane nieodpłatnie oraz o prawie tym naleŜy wyraźnie poinformować podmiot danych
w jasnym i prostym języku dostosowanym do jego potrzeb (art. 19 ust. 2). Konieczne jest
równieŜ zapewnienie lepszych moŜliwości dochodzenia skutecznego zadośćuczynienia, w
tym przez zrzeszenia działające w interesie publicznym (art. 73, art. 76).
Zwiększenie wymiaru związanego z rynkiem wewnętrznym oraz skuteczniejsze
egzekwowanie przepisów o ochronie danych
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną zmianę wymogów w zakresie
zawiadamiania organów ds. ochrony danych na praktyczną odpowiedzialność i wzmocnienie
roli inspektorów ochrony danych. Zaproponowane rozporządzenie moŜna uprościć poprzez
połączenie praw do informacji i wymogów w zakresie dokumentacji, które zasadniczo są
dwiema stronami tej samej monety. Takie rozwiązanie ograniczy obciąŜenia administracyjne
dla administratorów danych i ułatwi osobom fizycznym zrozumienie swoich praw i
korzystanie z nich (art. 14, art. 28). W erze „przetwarzania w chmurze” próg wyznaczający
obowiązek mianowania inspektora ochrony danych nie powinien opierać się na wielkości
przedsiębiorstwa, lecz raczej na znaczeniu przetwarzania danych (kategorii danych
osobowych, rodzaju operacji przetwarzania danych oraz liczbie osób, których dane są
przetwarzane) (art. 35). Wyjaśnia się, Ŝe inspektor ochrony danych moŜe pracować w
niepełnym wymiarze godzin, w zaleŜności od wielkości przedsiębiorstwa i ilości
przetwarzanych danych (punkt 75 preambuły).
Z zadowoleniem przyjmuje się uwzględnienie ochrony danych juŜ w fazie projektowania oraz
ochrony danych jako opcji domyślnej jako główne innowacje w reformie. Zapewni to, Ŝe
faktycznie będą przetwarzane wyłącznie te dane, które są niezbędne do konkretnego celu. Do
producentów i dostawców usług apeluje się o wdroŜenie odpowiednich środków. Europejskiej
Radzie Ochrony Danych naleŜy powierzyć zadanie przedstawienia dalszych wytycznych
(art. 23). Celem poprawek odnoszących się do ocen skutków w zakresie prywatności jest
doprecyzowanie sytuacji, w których taka ocena powinna zostać przeprowadzona (art. 33
ust. 2), oraz elementów, które naleŜy poddać ocenie (art. 33 ust. 3).
Sprawozdawca proponuje przedłuŜenie okresu zawiadomienia organu nadzorczego o
naruszeniu danych osobowych z 24 do 72 godzin. Ponadto aby uniknąć zmęczenia
podmiotów danych związanego z zawiadamianiem, podmiot danych powinno się
zawiadamiać wyłącznie o przypadkach, gdy naruszenie danych moŜe niekorzystnie wpłynąć
na ochronę danych osobowych lub prywatność podmiotu danych, na przykład w przypadkach
kradzieŜy lub naduŜycia dotyczących toŜsamości, straty finansowej, uszkodzenia ciała,
powaŜnego upokorzenia lub naruszenia dobrego imienia. Zawiadomienie powinno równieŜ
obejmować opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych oraz informacje na temat
praw, w tym moŜliwości ochrony prawnej (art. 31 i art. 32). W odniesieniu do zawiadomienia
o naruszeniu, ocen skutków oraz prawa do usunięcia danych i do bycia zapomnianym
proponuje się, aby Komisja przyjęła akty delegowane przed datą rozpoczęcia stosowania
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przedmiotowego rozporządzenia w celu zagwarantowania pewności prawa (art. 86 ust. 5a).
WyraŜa się poparcie dla kodeksów postępowania oraz certyfikacji i pieczęci, lecz istnieje
równieŜ konieczność zapewnienia bodźców na rzecz ustanowienia i stosowania jaśniejszych
przepisów dotyczących zasad, które takie przepisy muszą zawierać, oraz skutków w
odniesieniu do zgodności przetwarzania danych z prawem, zobowiązań i powiązanych
kwestii. Kodeksy postępowania, które zdaniem Komisji muszą być zgodne z przedmiotowym
rozporządzeniem, powinny przyznawać podmiotom danych egzekwowalne prawa. Pieczęcie
wykorzystywane do certyfikacji muszą określać formalną procedurę wydawania i
wycofywania pieczęci oraz muszą zapewniać zgodność z zasadami ochrony danych i
przestrzeganie praw podmiotów danych (art. 38 i art. 39).
Rozporządzenie powinno równieŜ zapewniać jednolite ramy robocze dla wszystkich organów
ds. ochrony danych. Aby organy ds. ochrony danych, które muszą być całkowicie niezaleŜne,
mogły funkcjonować, istotne jest zapewnienie im wystarczających zasobów umoŜliwiających
skuteczne wykonywanie swoich zadań (art. 47). Współpraca między organami ds. ochrony
danych równieŜ zostanie wzmocniona w kontekście Europejskiej Rady Ochrony Danych
(Europejska Rada Ochrony Danych zastąpi obecną „Grupę Roboczą Art. 29”). Sprawozdawca
uwaŜa, Ŝe przewidywany mechanizm współpracy i zgodności pomiędzy krajowymi organami
ds. ochrony danych stanowi waŜny krok w kierunku spójnego stosowania przepisów o
ochronie danych w całej UE. Model zaproponowany przez Komisję nie zapewnia jednak
niezbędnej niezaleŜności organów ds. ochrony danych. Na podstawie oceny róŜnych opcji
proponuje się alternatywny mechanizm zgodności, który podtrzymuje ideę głównego organu
ds. ochrony danych, lecz takŜe polega na ścisłej współpracy pomiędzy organami ds. ochrony
danych w celu zapewnienia zgodności (art. 51, art. 55a). Zasadniczo organ ds. ochrony
danych jest uprawniony do nadzorowania operacji przetwarzania prowadzonych na jego
terytorium lub wpływających na podmioty danych mieszkające na jego terytorium. W
przypadku polegającej na przetwarzaniu działalności administratora lub podmiotu
przetwarzającego ustanowionych w kilku państwach członkowskich lub w przypadku, gdy
taka działalność wpływa na podmioty danych w kilku państwach członkowskich, organ ds.
ochrony danych będący główną siedzibą będzie organem głównym działającym jako
pojedynczy punkt kontaktowy dla administratora lub podmiotu przetwarzającego. Organ
główny zapewnia koordynację z zainteresowanymi organami i konsultuje się z innymi
organami, zanim przyjmie środek. Europejska Rada Ochrony Danych wyznacza organ
główny w niejasnych przypadkach lub gdy organy ds. ochrony danych nie są zgodne. Jeśli
organ ds. ochrony danych zaangaŜowany w daną sprawę nie zgadza się z projektem środka
zaproponowanym przez organ główny, Europejska Rada Ochrony Danych wydaje opinię.
Jeśli organ główny nie zamierza uwzględnić takiej opinii, informuje o tym Europejską Radę
Ochrony Danych oraz przedstawia uzasadnienie. Europejska Rada Ochrony Danych moŜe
przyjąć większością kwalifikowaną ostateczną decyzję, która będzie prawnie wiąŜąca dla
organu nadzorczego. Taka decyzja moŜe podlegać kontroli sądowej (art. 45a, 55, 58).
Komisja moŜe równieŜ zakwestionować taką decyzję przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej i zaŜądać zawieszenia środka (art. 61a).
Sprawozdawca popiera wzmocnienie organów ds. ochrony danych w odniesieniu do
uprawnień dochodzeniowych i sankcji. Wniosek Komisji był jednak zbyt nakazowy.
Sprawozdawca proponuje uproszczony system, który da organom ds. ochrony danych więcej
swobody i jednocześnie powierzy Europejskiej Radzie Ochrony Danych rolę polegającą na
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zapewnieniu spójnego egzekwowania (art. 52, art. 53, art. 78, art. 79). System sankcji został
ponadto wyjaśniony poprzez włączenie kilku kryteriów, które naleŜy uwzględnić w celu
ustalenia poziomu grzywny, którą moŜe nałoŜyć organ ds. ochrony danych.
Wzmocnienie wymiaru globalnego
Dotychczasowe uprawnienia Komisji do przyjmowania decyzji uznających adekwatność lub
brak adekwatności państwa trzeciego, terytorium państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych zostają utrzymane. Zaproponowana nowa opcja uznania sektorów w
państwach trzecich za adekwatne została jednak odrzucona przez sprawozdawcę, poniewaŜ
prowadziłaby do zwiększenia niepewności prawa oraz osłabienia realizacji celu Unii
dotyczącego ustanowienia zharmonizowanych i spójnych międzynarodowych ram ochrony
danych. Kryteria oceniania adekwatności państwa trzeciego zostają wzmocnione (art. 41
ust. 2). Proponuje się równieŜ, aby ustalanie adekwatności zadeklarowane przez Komisję
odbywało się w drodze aktu delegowanego a nie wykonawczego, tak aby umoŜliwić Radzie i
Parlamentowi skorzystanie z ich prawa do kontroli (art. 41 ust. 3 i 5).
Wobec braku decyzji określającej odpowiedni poziom ochrony i odpowiednie gwarancje
administrator lub podmiot przetwarzający powinni podjąć właściwe środki zabezpieczające,
takie jak wiąŜące reguły korporacyjne czy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte
przez Komisją lub organ nadzorczy. Poprawki do art. 41 ust. 1a i art. 42 wyjaśniają i
uszczegóławiają istotne zabezpieczenia, które takie instrumenty powinny obejmować.
Celem dodania nowego art. 43a jest uwzględnienie kwestii dotyczącej wniosków organów
publicznych lub sądów w państwach trzecich o dostęp do danych osobowych
przechowywanych i przetwarzanych w UE. Organ ds. ochrony danych przyznaje prawo do
przekazania wyłącznie po zweryfikowaniu, Ŝe przekazanie jest zgodne z przepisami
przedmiotowego rozporządzenia, a zwłaszcza z art. 44 ust. 1 lit. d) lub e). Sytuacja ta będzie
jeszcze zyskiwała na znaczeniu wraz z rozwojem „przetwarzania w chmurze” oraz naleŜy się
nią zająć w przedmiotowym rozporządzeniu.
Podsumowanie
Sprawozdawca popiera cel polegający na wzmocnieniu prawa do ochrony danych osobowych
przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitych ram prawnych i ograniczeniu obciąŜenia
administracyjnego administratorów danych. Proponuje on ograniczenie roli Komisji we
wdraŜaniu do niezbędnego minimum poprzez wyjaśnienie zasadniczych elementów w tekście
samego rozporządzenia oraz pozostawienie praktycznego wdroŜenia mechanizmu współpracy
w gestii organów ds. ochrony danych. Sprawozdawca proponuje ponadto podkreślenie
wykorzystania środków technologicznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz
zapewnienia zgodności, w połączeniu z zachęcaniem administratorów danych do stosowania
tych środków. Zgodnie z podejściem opartym na odpowiedzialności rola inspektorów ochrony
danych jest wzmacniana przy jednoczesnym ograniczeniu potrzeby uprzedniej konsultacji z
organami nadzorczymi. Instytucje, organy i agencje Unii naleŜy objąć takimi samymi ramami
regulacyjnymi w perspektywie średnioterminowej. Jeśli Parlament, Rada i Komisja poprą te
elementy, nowe ramy prawne ochrony danych będą oferowały ulepszenia zarówno osobom
fizycznym, jak i administratorom danych, a takŜe będą odporne na upływ czasu.
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W ramach szeroko zakrojonej współpracy z przedstawicielami wszystkich grup politycznych i
posłami sporządzającymi projekt opinii sprawozdawca wypracował liczne poprawki, które
odzwierciedlają dyskusje pomiędzy zaangaŜowanymi posłami. Zwłaszcza w kontekście
zasad, w przedmiotowym sprawozdaniu zostały uwzględnione podstawy prawne
przetwarzania danych osobowych, prawa podmiotów danych, przepisy mające zastosowanie
do administratorów i podmiotów przetwarzających, mechanizm zgodności i sankcje.
Sprawozdawca oczekuje, Ŝe jego wnioski stworzą dobrą podstawę do szybkiego osiągnięcia
porozumienia w Parlamencie Europejskim oraz do prowadzenia negocjacji z Radą podczas
prezydencji Irlandii.

PE501.927v04-00

PL

230/230

PR\924343PL.doc

P7_TA-PROV(2013)0322
Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w
różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli
UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie programu
inwigilacji amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, służb
wywiadowczych w różnych państwach członkowskich i wpływu na prywatność
obywateli UE (2013/2682(RSP))
Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 2, 3, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 16
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską
Konwencję w sprawie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności
(EKPC),
– uwzględniając Konwencję nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r.
o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
wraz z późniejszym protokołem do niej z dnia 8 listopada 2001 r.,
– uwzględniając ustawodawstwo UE w sprawie prawa do prywatności i ochrony
danych, zwłaszcza dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu
takich danych, decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW w sprawie ochrony
danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych, dyrektywę 2002/58/WE w sprawie prywatności i łączności
elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
wspólnotowe i o swobodnym przepływie tych danych,
– uwzględniając wnioski Komisji w sprawie rozporządzenia i dyrektywy w związku
z reformą systemu ochrony danych w UE,
– uwzględniając umowę między UE a USA w sprawie wzajemnej pomocy prawnej,
umożliwiającą wymianę danych do celów zapobiegania działalności przestępczej
i prowadzenia dochodzeń, konwencję w sprawie cyberprzestępczości (CETS nr
185), umowę „bezpiecznej przystani” między UE a USA (2000/520/WE), a także
obecny przegląd systemu „bezpiecznej przystani”,
– uwzględniając amerykańską ustawę Patriot Act oraz ustawę o nadzorze nad
wywiadem obcym (FISA), w tym sekcję 702 aktu zmieniającego FISA (FISAAA)
z 2008 r.,
– uwzględniając trwające negocjacje nad umową ramową UE-USA o ochronie
danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych do celów współpracy
policyjnej i współpracy między wymiarami sprawiedliwości,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie prawa do prywatności
i ochrony danych, zwłaszcza rezolucję z dnia 5 września 2001 r. w sprawie
istnienia globalnego systemu przechwytywania prywatnych i handlowych
wiadomości (system podsłuchu Echelon)1,
– uwzględniając oświadczenia przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van
Rompuya, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza,
wiceprzewodniczącej Komisji/ komisarz ds. sprawiedliwości, praw
podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding oraz wiceprzewodniczącej
Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa Catherine Ashton,
– uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że partnerstwo transatlantyckie między UE i USA musi opierać
się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, lojalnej i wzajemnej współpracy,
poszanowaniu podstawowych praw i praworządności;
B. mając na uwadze, że państwa członkowskie są zobowiązane do poszanowania
podstawowych praw i wartości ujętych w art. 2 TUE oraz w Karcie praw
podstawowych;
C. mając na uwadze, że przestrzeganie tych zasad zostało obecnie poddane
w wątpliwość po tym, jak w czerwcu 2013 r. w doniesieniach prasy
międzynarodowej ujawniono dowody na to, że poprzez takie programy jak
PRISM władze USA uzyskują dostęp do danych osobowych obywateli UE
korzystających z amerykańskich dostawców usług internetowych i przetwarzają je
na szeroką skalę;
D. mając na uwadze, że wątpliwości te dotyczą nie tylko działań władz USA, lecz
także szeregu państw członkowskich UE, które według międzynarodowej prasy
współpracowały z PRISM i innymi podobnymi programami lub uzyskiwały
dostęp do utworzonych baz danych;
E. mając ponadto na uwadze, że szereg państw członkowskich posiada programy
inwigilacji podobne do PRISM lub rozważa ustanowienie takich programów;
F. mając na uwadze, że pojawiły się szczególne pytania dotyczące zgodności
z prawem UE praktyk Centralnej Agencji Rządowej (GCHQ, brytyjska agencja
wywiadowcza), która w ramach programu o kryptonimie Tempora zakładała
podsłuch bezpośrednio na kablach transatlantyckich przewodzących komunikację
elektroniczną; mając na uwadze, że inne państwa członkowskie mają rzekomo
dostęp do ponadnarodowej komunikacji elektronicznej bez formalnego nakazu,
lecz w oparciu o specjalne sądy, przekazują dane innym krajom (Szwecja), a także
mogą zwiększyć swój potencjał inwigilacji (Holandia, Niemcy); mając na
uwadze, że w innych państwach członkowskich wyrażono zaniepokojenie
uprawnieniami tajnych służb w zakresie przechwytywania informacji (Polska);
G. mając na uwadze, że istnieją przesłanki świadczące o tym, iż przedmiotem
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inwigilacji i działalności szpiegowskiej USA stały się instytucje UE oraz
ambasady UE i państw członkowskich;
H. mając na uwadze, że komisarz V. Reding wystosowała pismo do amerykańskiego
prokuratora generalnego Erica Holdera, przywołując obawy Europejczyków
i zwracając się o wyjaśnienia i uściślenia odnośnie do programu PRISM i innych
podobnych programów wiążących się z gromadzeniem i wyszukiwaniem danych
oraz do przepisów, na podstawie których można udzielić zezwolenia na takie
programy; mając na uwadze, że pomimo dyskusji, które miały miejsce na
posiedzeniu ministrów sprawiedliwości UE i USA w dniu 14 czerwca 2013 r.
w Dublinie, nadal nie otrzymano pełnej odpowiedzi władz amerykańskich;
I. mając na uwadze, że na mocy umowy „bezpiecznej przystani” państwom
członkowskim i Komisji powierza się obowiązek zagwarantowania
bezpieczeństwa i integralności danych osobowych; mając na uwadze, że
wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane w sprawę PRISM, o których donosi
prasa międzynarodowa, są stronami umowy „bezpiecznej przystani”; mając na
uwadze, że na mocy art. 3 tej umowy Komisja ma obowiązek ją uchylić lub
zawiesić w sytuacji, gdyby nie przestrzegano któregoś z jej postanowień;
J. mając na uwadze, że porozumienie między UE a USA o wzajemnej pomocy
prawnej, ratyfikowane przez Unię i Kongres Stanów Zjednoczonych, określa tryb
gromadzenia i wymiany informacji oraz zwracania się o pomoc i świadczenia jej
w zakresie pozyskiwania dowodów znajdujących się w jednym kraju w celu
wsparcia dochodzenia w sprawie karnej w innym kraju;
K. mając na uwadze, że byłoby niefortunne, gdyby z powodu niedawnych doniesień
miały ucierpieć starania na rzecz zawarcia transatlantyckiego partnerstwa
w zakresie handlu i inwestycji (TTIP), będące wyrazem zaangażowania na rzecz
dalszego zacieśniania partnerstwa między UE a USA;
L. mając na uwadze, że w dniu 14 czerwca 2013 r. komisarz C. Malmström ogłosiła
powołanie transatlantyckiej grupy ekspertów;
M. mając na uwadze, że komisarz V. Reding wystosowała do władz Wielkiej Brytanii
pismo, w którym wyraziła zaniepokojenie doniesieniami mediów w sprawie
programu Tempora i zwróciła się o wyjaśnienia na temat jego zakresu i działania;
mając na uwadze, że władze Wielkiej Brytanii bronią działalności wywiadowczej
GCHQ i twierdzą, iż działają zgodnie z surowymi i legalnymi wytycznymi;
N. mając na uwadze, że na szczeblu UE zbliża się reforma związana z ochroną
danych w postaci przeglądu dyrektywy 95/46/WE i jej zastąpienia przez
proponowane ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych i dyrektywę
dotyczącą ochrony danych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy na potrzeby
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania
ich i ścigania albo wykonywania sankcji karnych oraz swobodnego przepływu
takich danych;
1. potwierdzając nieustanne poparcie dla transatlantyckich wysiłków w walce
z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, wyraża poważne zaniepokojenie

w związku z programem PRISM i innymi podobnymi programami, ponieważ –
o ile dotychczas dostępne informacje się potwierdzą – może to oznaczać poważne
naruszenie podstawowego prawa obywateli i rezydentów UE do prywatności
i ochrony danych, a także życia prywatnego i rodzinnego, poufności
komunikowania się, domniemania niewinności, swobody wypowiedzi, swobody
informowania oraz swobody prowadzenia interesów;
2. stanowczo potępia szpiegowanie przedstawicielstw UE, ponieważ – o ile
dotychczas dostępne informacje potwierdzą się – oznaczałoby to poważne
naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych i mogłoby
wpłynąć na stosunki transatlantyckie; domaga się od władz USA
natychmiastowych wyjaśnień w tej sprawie;
3. wzywa władze USA, aby dostarczyły UE – bez nieuzasadnionej zwłoki – pełne
informacje na temat programu PRISM i innych podobnych programów wiążących
się z gromadzeniem danych – w tym na temat ich podstawy prawnej, koniecznego
i proporcjonalnego charakteru oraz wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony
podstawowych praw obywateli UE, takich jak ograniczenie zakresu i czasu
trwania, warunków dostępu oraz niezależnego nadzoru, jak określono
w konwencji w sprawie cyberprzestępczości – o co wystąpiła komisarz V. Reding
w piśmie z dnia 10 czerwca 2013 r. skierowanym do prokuratora generalnego
Erica Holdera; wzywa władze USA do zawieszenia i dokonania przeglądu
wszelkich przepisów i programów inwigilacji, które naruszają podstawowe prawo
obywateli UE do prywatności i ochrony danych, suwerenność i jurysdykcję UE
i jej państw członkowskich, a także konwencję w sprawie cyberprzestępczości;
4. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie do rozważenia wszystkich
instrumentów, jakimi dysponują w dyskusjach i negocjacjach z USA, zarówno na
szczeblu politycznym, jak i eksperckim, aby osiągnąć powyższe cele, w tym
ewentualnego zawieszenia porozumienia w sprawie rejestrów nazwisk pasażerów
(PNR) oraz umowy w sprawie programu śledzenia środków finansowych
należących do terrorystów (TFTP);
5. domaga się, aby zapowiedzianej przez komisarz C. Malmström transatlantyckiej
grupie ekspertów, w której weźmie udział Parlament, zagwarantowano
odpowiedni poziom poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do wszystkich
odnośnych dokumentów, tak aby mogła ona przeprowadzić swoje prace
w należyty sposób i w określonych granicach czasowych; domaga się ponadto,
aby Parlament był odpowiednio reprezentowany w tej grupie ekspertów;
6. wzywa Komisję i władze USA do niezwłocznego wznowienia negocjacji nad
umową ramową o ochronie danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych
do celów współpracy policyjnej i współpracy między wymiarami
sprawiedliwości; wzywa Komisję do dopilnowania w trakcie tych negocjacji, aby
umowa spełniała co najmniej następujące kryteria:
a) gwarantowanie obywatelom UE prawa do informacji, czy ich dane są
przetwarzane w USA;
b) zapewnienie dostępu obywateli UE do wymiaru sprawiedliwości USA na
równi z dostępem, jaki gwarantuje się obywatelom USA;

c) gwarantowanie w szczególności prawa do dochodzenia roszczeń;
7. wzywa Komisję do dopilnowania, aby w wyniku transatlantyckiego partnerstwa
w zakresie handlu i inwestycji (TTIP) z USA nie ucierpiały standardy UE
w zakresie ochrony danych oraz negocjacje nad obecnym pakietem dotyczącym
ochrony danych;
8. wzywa Komisję, aby w świetle ostatnich doniesień przeprowadziła pełny przegląd
umowy „bezpiecznej przystani” zgodnie z art. 3 tej umowy;
9. wyraża poważne zaniepokojenie ujawnionymi informacjami dotyczącymi
domniemanych programów inwigilacji realizowanych przez państwa
członkowskie – zarówno z pomocą Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA,
jak i jednostronnie; wzywa wszystkie państwa członkowskie do zbadania
zgodności takich programów z prawem pierwotnym i wtórnym UE, zwłaszcza
z art. 16 TFUE dotyczącym ochrony danych, oraz z zobowiązaniami UE
w zakresie praw podstawowych wynikającymi z europejskiej konwencji praw
człowieka oraz tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich;
10. podkreśla, że wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi w UE muszą bez
wyjątku przestrzegać prawa UE i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia;
11. podkreśla, że przedsiębiorstwa podlegające systemowi prawnemu państw trzecich
powinny w jasny i widoczny sposób ostrzegać użytkowników znajdujących się
w UE o możliwości przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania
i agencje wywiadowcze w następstwie tajnych rozkazów lub nakazów sądowych;
12. ubolewa nad faktem, że Komisja zrezygnowała z dawnego art. 42 projektu
rozporządzenia w sprawie ochrony danych w wersji, która wyciekła; wzywa
Komisję, aby wyjaśniła przyczyny tej decyzji; wzywa Radę, aby wzorując się na
podejściu Parlamentu, przywróciła ten przepis;
13. podkreśla, że w demokratycznych, otwartych i praworządnych krajach obywatele
mają prawo wiedzieć o poważnych naruszeniach swoich praw podstawowych,
a także donieść o nich, również gdy bierze w nich udział rząd ich kraju; podkreśla,
że potrzebne są procedury pozwalające informatorom na ujawnianie poważnych
naruszeń praw podstawowych oraz trzeba zapewnić takim osobom konieczną
ochronę, w tym na szczeblu międzynarodowym; wyraża stałe wsparcie dla
dziennikarstwa śledczego i wolności środków przekazu;
14. wzywa Radę, aby w trybie pilnym przyspieszyła prace nad całym pakietem
dotyczącym ochrony danych, a zwłaszcza nad proponowaną dyrektywą w sprawie
ochrony danych;
15. podkreśla konieczność ustanowienia europejskiego odpowiednika mieszanych,
parlamentarno-sądowniczych komisji kontrolno-śledczych ds. służb
wywiadowczych, jakie obecnie działają w niektórych państwach członkowskich;
16. zobowiązuje swoją Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych, aby dogłębnie zbadała tę sprawę we współpracy z parlamentami

państw członkowskich i grupą ekspertów UE-USA powołaną przez Komisję oraz
aby złożyła sprawozdanie do końca roku:
a) gromadząc wszystkie odnośne informacje i dowody ze źródeł amerykańskich
i unijnych (rozpoznanie);
b) badając domniemaną działalność inwigilacyjną władz USA, a także wszelką
taką działalność niektórych państw członkowskich (określenie zasięgu
odpowiedzialności);
c) dokonując oceny wpływu programów inwigilacji w odniesieniu do: praw
podstawowych obywateli UE (zwłaszcza prawa do poszanowania życia
prywatnego i prywatnej komunikacji, wolności słowa, domniemania
niewinności i prawa do skutecznego środka odwoławczego); faktycznej
ochrony danych zarówno w UE, jak i w odniesieniu do obywateli UE
przebywających poza Unią, ze szczególnym naciskiem na skuteczność prawa
UE w odniesieniu do mechanizmów eksterytorialności; bezpieczeństwa UE
w erze chmury obliczeniowej; wartości dodanej i proporcjonalności takich
programów w związku ze zwalczaniem terroryzmu; zewnętrznego wymiaru
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (ocena ważności
decyzji o odpowiednim stopniu ochrony wobec przekazów do państw
trzecich, takich jak te wykonywane na mocy umowy „bezpiecznej
przystani”, umów międzynarodowych i innych instrumentów prawnych
przewidujących pomoc i współpracę prawną) (analiza szkód i ryzyka);
d) badając najodpowiedniejsze mechanizmy dochodzenia roszczeń
w przypadku potwierdzonych naruszeń (administracyjne i sądowe
dochodzenie roszczeń i systemy rekompensaty);
e) formułując zalecenia mające na celu zapobieżenie dalszym naruszeniom
i zagwarantowanie wiarygodnego i wysokiego poziomu ochrony danych
osobowych obywateli UE za pomocą odpowiednich środków, zwłaszcza
poprzez przyjęcie pełnowymiarowego pakietu dotyczącego ochrony danych
(zalecenia polityczne i prawodawstwo);
f)

formułując zalecenia mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa
informatycznego w instytucjach, organach i agencjach UE za sprawą
stosownych zasad bezpieczeństwa wewnętrznego systemów komunikacji, tak
aby zapobiegać i zaradzać nieuprawnionemu dostępowi i ujawnianiu lub
utracie informacji i danych osobowych (zaradzenie naruszeniom
bezpieczeństwa);

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji
Komisji, Radzie, Radzie Europy, parlamentom państw członkowskich,
prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Senatowi i Izbie Reprezentantów Stanów
Zjednoczonych oraz sekretarzowi bezpieczeństwa krajowego i sekretarzowi
sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

