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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-10-146-19
Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w
sprawie
współpracy
w
zakresie
bezpieczeństwa granic i imigracji,
podpisanej w Waszyngtonie dnia 16
sierpnia 2019 r.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z poważaniem,
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 16 sierpnia 2019 roku w Waszyngtonie została podpisana Umowa między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy
w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji w następującym brzmieniu:
Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam,
że:
–

została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej
zawartych,

–

jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

–

będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Projekt
U S T A WA
z dnia
o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic
i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji,
podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

I. Cel Umowy. Prace nad projektem
Celem zawarcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji
jest zapewnienie przez Strony wzajemnej pomocy w skutecznym stosowaniu i egzekwowaniu
przepisów krajowych Państw Stron, mających zastosowanie do osób przybywających na
terytorium Państwa Strony, przebywających na nim oraz opuszczających to terytorium, dzięki
wymianie danych osobowych i informacji dodatkowych. Współpraca ta ma być realizowana
poprzez wymianę informacji służących do ustalenia lub sprawdzenia tożsamości osoby, w tym
jej obywatelstwa lub kraju pochodzenia, ustalenia potencjalnych podstaw odmowy wjazdu
i pobytu oraz powodów zobowiązania osoby do powrotu.
Efektywne stosowanie przepisów w zakresie wjazdu i pobytu osób na terytorium
Państwa Strony i wyjazdu z tego terytorium przyczyni się do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w obu państwach.
Umowa zawiera rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych biometrycznych,
określa sposób przekazywania innych danych osobowych i informacji dodatkowych oraz
reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych.
Strona polska jest zainteresowana związaniem się Umową w sprawie współpracy
w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji (zwaną dalej „Umową”), ponieważ jej
postanowienia umożliwią zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez
kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium oraz poprzez rozpoznawanie i
analizowanie zagrożeń migracyjnych. Strona polska jest aktywnym partnerem Strony
amerykańskiej, a intensyfikacja wzajemnych stosunków oraz coraz większy odsetek migracji
obywateli obu państw wymaga zapewnienia odpowiednich ram współpracy w zakresie kontroli
ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.
Strona amerykańska wystąpiła początkowo z propozycją zawarcia Memorandum
o porozumieniu, które nie miało mieć charakteru umowy międzynarodowej. W odpowiedzi
Strona polska poinformowała, że przekazywanie informacji o osobach, w tym danych
osobowych,

wymaga

stworzenia

podstawy

prawnej

w

ratyfikowanej

umowie

międzynarodowej, a następnie opracowała projekt takiej Umowy. Podstawą negocjacji, które
odbyły się w dniach 18 i 19 lipca 2019 r. w Warszawie, były dwa projekty – polski i

amerykański. Strony uzgodniły wówczas wstępnie tekst Umowy, po czym trwały jeszcze
ustalenia mające na celu zapewnienie zgodności obu wersji językowych.
Umowa została podpisana w dniu 16 sierpnia 2019 r. w Waszyngtonie. Z upoważnienia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Umowę podpisał Pan Piotr Wilczek, Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z upoważnienia Rządu Stanów
Zjednoczonych Ameryki – Pan Chad F. Wolf, Podsekretarz w Biurze Strategii, Polityki i
Planów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
II. Szczegółowe rozwiązania zawarte w Umowie
Przepis art. 1 zawiera podstawowe dla Umowy definicje. Definicje pojęć „dane
osobowe”, „przetwarzanie danych osobowych” oraz „dane biometryczne” korespondują
z definicjami zawartymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), wdrożonej do polskiego porządku
prawnego w drodze ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 125).
W wymienionym przepisie zawarto także definicję „informacji dodatkowych”, które
obejmują informacje dotyczące ewentualnych powodów odmowy wjazdu lub pobytu,
zobowiązania osoby do powrotu, przestępstw powiązanych z imigracją, statusu prawnego
osoby na terytorium Państwa Strony, a także definicję „odpowiedniego Krajowego Systemu
Automatycznej Identyfikacji Biometrycznej”.
W art. 2 został określony cel Umowy, którym jest udzielanie przez Strony wzajemnej
pomocy w celu wspierania skutecznego stosowania i egzekwowania przepisów krajowych ich
Państw, mających zastosowanie do osób przybywających na terytorium Państwa Strony,
przebywających na nim oraz opuszczających to terytorium, dzięki wymianie danych
osobowych i informacji dodatkowych. Określony w ten sposób cel odpowiada potrzebom
Stron, które, realizując postanowienia niniejszej Umowy, będą mogły zwiększyć poziom
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytoriach swoich Państw.
Przepis art. 3 określa organy właściwe do nadzorowania wykonywania postanowień
Umowy. Organy te zostały wskazane zgodnie z właściwością rzeczową. Po stronie

2

Rzeczypospolitej Polskiej są nimi: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Komendant
Główny Straży Granicznej oraz Komendant Główny Policji, a po stronie Stanów
Zjednoczonych Ameryki: Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Podsekretarz w
Biurze Strategii, Polityki i Planów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Rozwiązania przyjęte w przepisach art. 4 i 5 są częściowo wzorowane na
uregulowanych w decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie
intensyfikacji

współpracy

transgranicznej,

szczególnie

w

zwalczaniu

terroryzmu

i

przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, s. 1) – tzw. „decyzja z Prüm”,
oraz decyzji Rady 2009/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji
2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w
zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 6.08.2008, str.
12).
Przepis art. 4 zawiera regulację umożliwiającą krajowym punktom kontaktowym dostęp
do danych biometrycznych z odpowiednich Krajowych Systemów Automatycznej Identyfikacji
Biometrycznej oraz dokonywania zautomatyzowanych przeszukań poprzez porównywanie
danych biometrycznych. Wprowadzenie powyższej regulacji wynika z potrzeby skutecznej
i efektywnej współpracy Stron w zakresie wymiany informacji w celu wzmocnienia kontroli
osób na granicy oraz legalności pobytu poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów
informatycznych służących szybkiej wymianie informacji. Realizacja współpracy w zakresie
zautomatyzowanego dostępu do odpowiednich Krajowych Systemów Automatycznej
Identyfikacji Biometrycznej umożliwi sprawną wymianę danych osobowych, co przyczyni się
do zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu
osób na terytoriach Państw Stron Umowy i wyjazdu z tych terytoriów.
Przepis art. 5 określa procedurę postępowania, w przypadku gdy podczas prowadzonego
zautomatyzowanego przeszukania dostępnych baz danych zostanie stwierdzona zgodność
danych. Zgodnie z tym przepisem Strona zapytana przekaże dalsze dane osobowe i informacje
dodatkowe, które będą dostępne w odniesieniu do tych danych. Przedmiotowe zadania będą,
zgodnie z art. 14 Umowy, realizowane przez odpowiednie krajowe punkty kontaktowe.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia szybkiego i bezpiecznego przekazywania
danych, przepis art. 14 ust. 3 przewiduje możliwość określenia szczegółów technicznych
i proceduralnych dotyczących automatycznych zapytań oraz dalszej wymiany danych
osobowych i informacji dodatkowych w porozumieniu lub porozumieniach wykonawczych.
W Umowie wprowadzono ograniczenie możliwości dostępu do danych biometrycznych
z krajowych zautomatyzowanych systemów identyfikacji biometrycznej jedynie do krajowych
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punktów kontaktowych Stron.
W celu ochrony przekazywanych danych osobowych Strony zobowiązały się
przetwarzać je wyłącznie w celu realizacji Umowy. Ich obowiązkiem jest także podjęcie
stosownych środków w celu zapewnienia, aby dane, odpowiednio do celu przekazania, były
niezbędne i istotne. Przechowywanie danych będzie mogło mieć miejsce wyłącznie przez
niezbędny okres (art. 6).
W Umowie określono cele, w jakich dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych
przez Stronę otrzymującą (art. 7).
Umowa określa sytuacje, w których Strona otrzymująca dane osobowe, na wniosek
Strony przekazującej, jest zobowiązana je blokować, poprawiać lub usunąć (art. 8), oraz
wprowadza

obowiązek

rejestrowania

czynności

dotyczących

przekazywania

danych

osobowych (art. 9).
Przypadki, w których Strona może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy lub
uzależnić ją od spełnienia określonych warunków, zostały wskazane w art. 5 ust. 3.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 do wszystkich danych osobowych przekazywanych zgodnie
z Umową będzie miała zastosowanie Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią
Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem
przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem
czynów zabronionych (Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 3).
Umowa przewiduje (w art. 18) możliwość zawieszenia stosowania Umowy w całości
lub w części, w sytuacji kiedy jedna ze Stron istotnie naruszyła zobowiązania wynikające z
Umowy. Zawieszenie nastąpi wówczas niezwłocznie po notyfikacji dokonanej przez drugą
Stronę.
Realizacja postanowień Umowy będzie przedmiotem regularnych konsultacji.
Odnośnie do kosztów powstałych w związku z realizacją Umowy, wprowadzono
zasadę, że każda ze Stron pokrywa koszty poniesione przez swoje organy.
III. Ranga Umowy oraz przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe,
polityczne i prawne
Wybór rangi Umowy jako rządowej został podyktowany jej zakresem przedmiotowym.
Dotyczy ona bowiem problematyki wchodzącej w zakres ustawowych kompetencji
następujących organów państwowych: ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra
właściwego do spraw sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
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Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Urzędu
do Spraw Cudzoziemców.
Umowa dotyczy osób fizycznych w zakresie, w jakim będą podlegały kontroli na
granicy

bądź będzie się toczyło wobec nich,

jako cudzoziemców,

postępowanie

administracyjne. W toku realizacji Umowy mogą być przekazywane dane osobowe osób
fizycznych. W związku z tym Umowa m.in. wprowadza ograniczenia przetwarzania
wrażliwych danych osobowych (art. 6 ust. 4) oraz wskazuje na możliwość odwołania się osoby,
której dane dotyczą, zgodnie z prawem krajowym, do organu administracyjnego lub do sądu
Strony w przypadku uznania przez tę osobę, że jej dane osobowe są przetwarzane
nieprawidłowo (art. 6 ust. 5).
Realizacja Umowy będzie dotyczyła przede wszystkim organów podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Komendanta Głównego Policji i wchodzącego w skład Policji Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji oraz Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawach, w tym przede wszystkim w:
§   ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn.
zm.) – w szczególności w zakresie rejestrów w sprawach cudzoziemców,
§   ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) –
w szczególności w zakresie zbiorów danych daktyloskopijnych i dostępu do nich,
§   ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147)
– w szczególności w zakresie przetwarzania przez Straż Graniczną informacji, w tym
danych osobowych, uzyskanych ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby,
instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej,
§   ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową nie spowoduje konieczności dokonania
zmian w prawie krajowym.
Zasadniczym skutkiem wejścia w życie Umowy będzie wzmocnienie skuteczności
kontroli na granicach oraz ułatwienie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących
cudzoziemców. Dzięki wzajemnemu dostępowi do baz danych zawierających dane
biometryczne Umowa będzie stanowić narzędzie szybkiej i skutecznej współpracy.
W odniesieniu do ewentualnych skutków gospodarczych wejścia w życie niniejszej
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Umowy – trudno je obecnie przewiedzieć.
Współpraca, będąca przedmiotem Umowy, prowadzona między właściwymi organami
Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki spowoduje korzystny oddźwięk
społeczny i polityczny w państwach obu Umawiających się Stron, przede wszystkim w związku
z uzyskaniem większej skuteczności w zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.
Dodatkowo, ponieważ zawarcie Umowy jest jednym z warunków niezbędnych do włączenia
Polski do amerykańskiego ruchu bezwizowego, jej zawarcie, przy spełnieniu pozostałych
warunków, będzie miało pozytywny oddźwięk w społeczeństwie. Rzeczpospolita Polska od
wielu lat dąży bowiem do włączenia jej do grona państw uprawnionych do ruchu bezwizowego
ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Wejście w życie Umowy może spowodować potrzebę zapewnienia dodatkowych
środków finansowych na jej realizację:
1.   W zakresie rozwiązań technicznych może wystąpić konieczność zapewnienia
dodatkowych środków finansowych w związku z udostępnianiem przez krajowy punkt
kontaktowy – Komendanta Głównego Straży Granicznej:
1)   danych alfanumerycznych osób, w tym głównie: nazwiska, imienia, daty urodzenia,
obywatelstwa, numeru dokumentu podróży oraz dokumentu pobytowego;
2)   informacji/przesłanek

skutkujących

odmową

wjazdu,

odmową

wydania/

cofnięcia/unieważnienia wizy, zobowiązania cudzoziemca do powrotu;
3)   informacji określających status prawny cudzoziemca, który może mieć znaczenie
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wjazdu i pobytu
cudzoziemca na terytorium Państwa Strony i wyjazdu z niego;
4)   informacji dotyczących karanych osób.
Pozyskanie szeregu wskazanych powyżej danych i informacji wymagać będzie na
poziomie krajowym przeprowadzenia kwerend w kilku systemach dziedzinowych (SI
Pobyt v.2, SOC CBD SG oraz Krajowy Rejestr Karny), których administratorami
danych są różne organy/podmioty (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendant
Główny Straży Granicznej oraz Minister Sprawiedliwości).
Obecnie Straż Graniczna nie posiada produkcyjnego rozwiązania informatycznego
pozwalającego na przeszukiwanie i udostępnianie danych z ww. systemów w opisanym
zakresie. Należy jednak zauważyć, że dane z systemu SI Pobyt v.2 będą przekazywane
do Straży Granicznej w ramach tworzonego Krajowego Rejestru Cudzoziemców. Do
uruchomienia Krajowego Rejestru Cudzoziemców konieczne jest pozyskanie środków
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finansowych, przeprowadzenie postępowań przetargowych, konfiguracja środowisk i
zapewnienie synchronizacji danych z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz w dalszej
kolejności wytworzenie usługi udostępniającej dane Stronie amerykańskiej. W zakresie
dostępu do danych z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnie po stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne i techniczne zmierzające do uruchomienia z
dniem 1 października bieżącego roku usługi KRK 2.0. W myśl przepisów Umowy Straż
Graniczna będzie mogła korzystać z danych KRK tylko za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego. Okres przejściowy na dostosowanie się do nowego systemu został
ustalony na koniec marca 2020 roku.
2.   W zakresie zasobów osobowych niezbędnych do realizacji postanowień Umowy –
określone w Umowie zasady wymiany danych osobowych i informacji dodatkowych
poprzez krajowy punkt kontaktowy – Komendanta Głównego Straży Granicznej
funkcjonujący

w

cyklu

całodobowym

24/7

wymagać

będzie

powołania

wyspecjalizowanego zespołu osób o wysokich kwalifikacjach, z doświadczeniem
praktycznym oraz znajomością języków obcych, w kontekście wymiany informacji ze
Stroną amerykańską, a także posiadających
cudzoziemskich

(znajomość

aktualnie

wiedzę ekspercką dot. kwestii

obowiązujących

przepisów

i

procedur

związanych z prowadzonymi postępowaniami wobec cudzoziemców).
W celu zapewnienia realizacji powyższego zadania należy powołać w Zarządzie do
Spraw Cudzoziemców KGSG struktury etatowe stanowiące samodzielną sekcję
(kierownik samodzielnej sekcji wraz z 7 ekspertami funkcjonującymi w ramach
całodobowej służby dyżurnej w systemie zmianowym).
Reasumując, należy wskazać, iż konieczność zapewnienia dodatkowych środków
finansowych wynikać będzie z powierzenia Straży Granicznej zadań związanych
z udostępnianiem danych Stronie amerykańskiej, co wymagać będzie:
1)   opracowania szczegółowego zakresu udostępnianych danych;
2)   uruchomienia produkcyjnego Krajowego Rejestru Cudzoziemców:
a)   wdrożenia niezbędnych przepisów prawnych,
b)   przygotowania docelowego środowiska serwerowego i bazodanowego,
c)   uruchomienia mechanizmu wymiany danych on-line;
3)   zintegrowania się z usługą KRK 2.0;
4)   opracowania ze Stroną amerykańską:
a)   sposobu komunikacji systemów,
b)   wymogów bezpieczeństwa,
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c)   interfejsu wymiany danych (schemat danych i usługi sieciowej).
Ponadto może wystąpić potrzeba zapewnienia dodatkowych środków po stronie
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na dodatkowe rozwiązania techniczne
niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze Stroną amerykańską w zakresie objętym Umową.
Obecnie Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) posiada interfejs
do automatycznej wymiany danych daktyloskopijnych z krajami członkowskimi Unii
Europejskiej

i

wymiana

ta

następuje

po

sieci

TESTA-ng

(Transeuropejska

sieć

teleinformatyczna do wymiany danych pomiędzy jednostkami administracyjnymi UE).
Konieczne będzie zatem utworzenie bezpiecznego teleinformatycznego połączenia sieciowego
z USA, co będzie generować koszty.
Ponadto zainstalowany w AFIS Interfejs Pruem jest dostosowany do wymiany danych z
systemami AFIS Państw Członkowskich UE i jest skonfigurowany zgodnie w załącznikiem
ICD do decyzji Rady 2008/616/WSiSW. Podczas instalacji został skonfigurowany do wymiany
z krajami unijnymi i zaprojektowany na określone wewnątrz UE limity dziennego
przetwarzania danych. Oznacza to, że należałoby go rozbudować o dodatkową funkcjonalność
(rozbudowa programowa i sprzętowa), co również będzie generować koszty.
W chwili obecnej system AFIS ma architekturę zamkniętą i posiada ograniczoną
wydajność baz danych.
W przypadku utworzenia krajowego punktu kontaktowego ds. wymiany danych
daktyloskopijnych z USA w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji będzie
wymagane zapewnienie dodatkowego zaplecza etatowego i zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury sprzętowo-biurowej.
Jednocześnie należy wskazać, że oszacowanie skutków finansowych wejścia w życie
Umowy będzie możliwe po uzgodnieniu między Stronami, w terminie późniejszym,
technicznych warunków przekazywania przedmiotowych danych.
Skutki finansowe powstałe w wyniku realizacji przepisów Umowy zostaną
sfinansowane w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na dany rok, we
właściwej części budżetowej, w tym w ramach określonego limitu wynagrodzeń, bez
konieczności wyasygnowania dodatkowych środków ponad limit dysponenta.
IV. Tryb związania Umową
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową nastąpi przez jej ratyfikację za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie, tj. w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o

8

umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z późn. zm.), zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.).
Umowa będzie stanowić podstawę prawną przekazywania do USA, będącego państwem
trzecim w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW, danych osobowych. Dane te mogą obejmować dane biometryczne, zdjęcia i
inne informacje. Na podstawie Umowy będą przetwarzane dane osobowe, w tym także mogą
być przetwarzane tzw. dane wrażliwe. Oznacza to – w świetle art. 47 Konstytucji RP, który
gwarantuje prawo do prywatności – ingerencję w sferę praw i wolności obywateli poprzez ich
ograniczenie. Przepisy Umowy wprowadzają ponadto pewne ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnego prawa do ochrony danych osobowych, sformułowanego w art.
51, a zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP takie ograniczenia mogą być ustanawiane tylko
w ustawie.
Mając zatem na uwadze, że wymienione kwestie stanowią materię ustawową oraz
dotyczą wolności i praw obywatelskich, uznać należy, iż zachodzą przesłanki przewidziane w
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji, uzasadniające wybór trybu związania się umową
międzynarodową poprzez tzw. dużą ratyfikację.
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Rządem

Umowa między
Rzeczypospolitej Polskiej
8

Rządem

Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie wspólpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji

Rząd

Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwane dalej

,.Strona1n i"),
~ uznając. że

\VSpólpraca, \vspólne działania i \vymiana informacji znacznie
granic i zarządzanie granicami;

popravviają

bezpieczeństwo
~

1nając

prlekonanie,

dotyczących

k\\·estiach

że

skuteczne stoso\vanie i egzek"'owanie przepisów Stron
granic, w tym egzekwo\vanie pra\va j \\'eryfikacja ,...,
z in1igracją, s~użą ochronie bezpieczeńshva spoleczeńst\\' obu

bezpieczeńshva

Z\\'iązanych

Państw;

- kierując się dążeniem do wzajemnej pomocy w zakresie identyfikacji podróżujących na
terytoria ich Państ\V osób. które stano\vią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrobytu ich
Pańsnv oraz oby\vateli, dzięki \vymianie informacji;
~ pragnąc Z\viększyć możliwości \\'łaściwych

organó\\ w zakresie ustalania, na wczesnyn1
elapie procesu rozpatry,.vania \vnioskó\\'. tożsamości oraz oby\vatełstwa lub kraju
pochodzenia osób ubiegających się o \\jazd na terytoria ich Państ\\' oraz o czaso,vy lub
staly pobyl, w rym o status uchodźcy, azyl. lub inną formę ochrony międzynarodowej, oraz
\\')'kry\l.rania, na \vczesnym etapie procesu rozpatry\\·ania \Vnioskówi po\\'OdÓ\\'
uzasadniających odrzucenie wniosku o wjazd lub pobyl, dalsze badanie wniosku lub
zobowiązanie do powrotu lych osób do państwa, którego są obywatelami lub do kraju ich
pochodzenia;
1

- podkreślając kluczowe znaczenie szybkiego dostępu do pelnych i dokładnych informacji
przy podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących takich wniosków;
~ U\Vzględniając rezolucje Rady Bezpieczeńst\Va ()rganizacji Narodóv„· Zjednoczonych
2178 (2014), 2322 (2016) i 2396 (2017), klóre wzywają pańslwa czlonkowskie do
ł\vorzenia
i \Vdrażania systt:111Ó\\· służących zhieraniu danych biometrycznych
i alfanun1crycznych \\' celu identyfikacji terrorystÓ\\', i które ponadto wzyv.1 ają pańsł\va
czJonko\vskie do udostępniania \\' sposób odpo\viedzialny informacji dotyczących
terrorystÓ\\', \V t)'1n danych bio1netrycznych i alfanu1nerycznych, \\· stoSO\\'lłych
przypadkach, oraz do zapobiegania przemieszczaniu się tem1rystÓ\\' dzięki skutecznym
kontrolo1n granicznym oraz środkom zapobiegającym przestępcze1nu \vykorzysty\vaniu
dokun1cntÓ''-' toźsanHlści i dokun1enlÓ\V podróży;

- 1noly\vo\.vane "'spólny1n dążenie1n do pronlO\.\'ania bliższych stosunkÓ\.\' między s\voirni
Państwami. w tym poprzez ułatwienie podróży obywateli polskich do Stanów
Zjednoczonych Ameryki po spelnieniu przez Rzeczpospolitą Polską wymogów programu
zniesienia \viz;

nimi umowy dotyczące wymiany infonnacji, w tym
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki o \VZ1nocnieniu \vspółpracy V.' dziedzinie zapobiegania i Z\Valczania poważnej
przestępczości, podpisaną w Waszyn„~onie w dniu 12 czerwca 2019 roku;
•

pragnąc uzupełnić istniejące między

Umowę między Rządem

!

i - uznając, że ''')'miana infonnacji n1usi następo,vać "' sposób zgodny z obo\viązkan1i
każdej

ze Stron w zakresie praw
i wolności obywatelskich;

człowieka,

w tym z

obowiązkami

dotyczącymi

prywatności

· uznając, że Rzeczpospolitą Polską określono „krajem objętym
z amerykańską ustawą o sądowych środkach odwoławczych z 2015 roku;
•

ustawą"

zgodnie

przypominając również lJmowę między

Europejską

Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią
\v spra\vie ochrony infom1acji osobo\\-ych po"·iązanych z zapobieganie1n

przestępczości,

prowadzeniem

postępcmań

przygotowawczych, wykrywaniem i

ściganiem

czynÓ\\' zabronionych, podpisaną "' Amsterdamie \\' dniu 2 czenvca 2016 roku (Z\\„aną
w niniejszej Umowie „umową między USA a UE w sprawie ochrony danych osobowych

i prywatności");
- \\' przekonaniu,
skuteczność
uzgodniły,

ich

ż.e ściślejsza \Vspółpraca

działań'" osiąganiu

tych

poprze2

\Vyn1ianę

intOrinacji

1noże Z\Viększyć

cełó\v;

co następuje:
Art)·kul i
Definicje

Do celÓ\\' niniejszej U1no\\'y:
I) „dane osobo\\'e" oznaczają \vszelkie informacje, za pomocą których zidentyfiko\vana

do zidentyfiko,vania osoba fizyczna (Z\\·ana dalej „osobą, której dane
zidenlyfiko\\'ana. bezpośrednio lub pośrednio, v.· szczególności
poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak naz\visko. numer identyfikacyjny,
dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetO\\'Y lub co najrnniej jeden czynnik

Jub

1nożlhva

dotyczą"') 1noże zostać

charakterystyczny dla
2)

tożsamości

osoby fizycznej:

„przet\\'arzanle danych osobtnvych'' oznacz.a każdą czynność lub szereg czynności
dokony\vanych
odniesieniu do danych osobov.'ych za pon1ocą śrndkó\\'
zautomatyzo,\'anych lub 11iezau1on1atyzo\vanych, jak na przykład gro1nadzenie,
rejestracja, porządktnvanie, przecho\\')'\\-anie: adaptacja lub 1nodyfikacja, sorlO\\·anie,

,„

odzyskiwanie, konsultowanie. \\')'korzysty\vanie, ujav,rnianie poprzez prlesyłanie,
rozpowszeclrnianie lub udostępnianie w inn)' sposób, układanie lub kompilowanie,
hłoko\vanie łub kaso\vanie poprzez usuwanie łub niszczenie danych osobo,vych;

3) „infonnacje dodatkowe" obejmują informacje dotyczące ewentualnych powodów
odmowy wjazdu lub pobytu, lub zobowiązania osoby do powrotu, przestępstw
powiązanych z imigracją i innych przestępstw, statusu prawnego danej osoby na
terytorium Pańsl\va Strony oraz \Vszelkie inne infonnacje istotne i konieczne do
osiągnięcia celóvf niniejszej lJmo\vy;
wnioskująca"

Stronę

4)

„Strona

oznacza

niniejszej Umowy, która

5)

„Strona udzielająca odpowiedzi" oznacza
zapytanie od Strony wnioskującej;

6)

„odpowiedni Krajowy System Automatycznej Identyfikacji

Stronę

wystąpiła

z zapytaniem;

niniejszej Umowy, która
Biometryczn~j"

otrzymała

oznacza:

a) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej: system automatycznej identyfikacji

biometrycznej administro\vany przez Komendanta

Głó\\1 nego

Policji,

b) w prl)'padku Stanów Zjednoczonych Ameryki: system
identyfikacji bio1netryczncj utrzymy\vany przez Departan1ent

automatycznej
Bezpieczeńsl\\'3

Vr/e\vnętrznego;

7)

••zapytanie" oznacza przeka1..anie danych osohO\\')'Ch
na podsta,vie niniejszej Umo\\ y; oraz

\V

Ct!lu

rozpoczęcia

\\)'Szukiwania

1

8) „dane bio111etryczncH oznaczają dane osobo\ve dotyczące cech fizycznych.
fizjologicznych lub beha\.vioralnych osoby fizycznej oraz umożlhviające lub
pot\vierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby! \V tym 'vizerunek l\\'arzy lub
dane daktyloskopijne (na przyklad odciski palców), obrazy tęczówki lub kwas
deoksyrybonukleino\\')', które zoslały uzyskane \vskutek specjalnego przchvarzania
technicznego.
Artykuł

2

Cel
podsta,vę pra\v1u~ do udziclauia sobie przez Stron} \Vzaje1nnej
zaktl'sie kontroli osób \V celach \\-'Spierania skutecznego stoso\vania
i CELek\vo\vania przcpisó\v krajo\\·ych Państ\\- Stron, n1ających zastoso\vanie do osób

1Jmo\va niniejsza stano,vi

pon1oc}

,,,

przyby\vających

na ter)1orium PańsHva Strony, przeby\vających na ni111 oraz
to terytoriu1n, dzięki \vy1nianie danych osobov.·ych i infUnnacji
dodutk<n-vych z odpo\\'iednich Krajo\\'ycłl Sysle1nÓ\\' Automatycznej Identyfikacji
Bin1netrycznej oraz innych inforn1acji dodntko\\.:ych służących do:
opuszczając)·ch

I) ustalenia lub sprawdzenia
pochodzenia;
2)

tożsamosci

osoby, w tym jej obywatelstwa lub kraju

ustalenia potencjalnych podstaw odmowy wjazdu i pob)OU osoby, związanych
z jej wnioskiem dotyczącym wjazdu i pob;1u na terytorium Państwa Strony.
pot\vierdzenia możlhvości \Vjazdu, \Vnioskiem o wizę, o status uchodźcy, azyl lub
inną formę ochrony międzynarodowej, czasowy lub stały pobyt, wląc111jąc względy
bezpieczeńst\va państ"'a, ochrony bezpieczeńst\va i porządku publicznego oraz inne
'''ątplhvości;

3)

ułatwienia

ustalenia przez

Stronę

istnienia pov. odóvv do
1

zobo,viązania

osoby do

pO\\'fOtU;

4) dalszego przyczyniania się do zapobiegania, wykrywania, prowadzenia dochodzeń

i scigania czynów, które
zobowiązaniem

stanowiłyb)' przestępstwo skutkujące

osoby do pO\\'rotu na podsla\\'ie

\ 1vłaści\.vych

zakazem wjazdu lub
przepisó'v

Pańsh\ 1a

którejkolwiek ze Stron.
Atiykul 3
\Vłaści"''e
\\ 1 łaSch\·yn1i

organy

organan1i odpo\viedzialnymi za nadzór nad \'v)'ko11y\vanien1 niniejszej l hno\vy

są:

I)

po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:
a) minister vołaśchvy do spra\\' \\'C\Vnętrznych,
b) Komendant Glówny Straż)' Granicznej.

Komendant Główny Policji;
2) po stronie StanÓ\V Zjednoczonych Ameryki:
c)

Bezpieczeństwa V\ 1 e\vnętrznego,

a)

Sekretarz

b)

Podsekretarz

w

Biurze

Strategii,

Polityki

PlanÓ\\'

fJepartan1entu

Bezpieczeństwa \Ve\vnętrznego.

Artykuł

4

Automatyczne zapytania o dane

osołHnYe

I. Zapytania 111ogą być dokony\\'ane \Vyłącznie zgodnie z przepisarni krajov.'yn1i
Strony \\1 nioskującej ora1 jej zobovlo 1 iązania111i \vynikający1ni z 1nająccgo
zastoso\\•anie prawa 1niędzynarodo\-vego dla celóv.1 określonych \V Artykule 2.

2. Zapytanie za\viera unikalny nurner referencyjny
kod \VSkłizujący po\\·Ód zapytania oraz:
I) element danych biometrycznych. lub

Z\viązany

1.1apytaniem oraz

...

.

-

2) inne dane osobo\.\:e, jeśli są dostępne, lakie jak: in1ię, naz,visko. nurner
paszportu, datę urodzenia. pleć, poprzednie nazwiska, inne nazwiska,
miejsce urodzenia, obywatelstwo, krajowy numer identyfikac)jny.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się umożliwiać krajowym punktom kontaktowym
drugiej Strony. o których mowa w Artykule 14, dostęp do odpowiedniego
Krajowego Systemu Automatycznej Identyfikacji Biometr)'cznej w celu
dokonywania automatycznych zap)1ań
poprzez porównanie danych
biometrycznych.
4. Po przekazaniu autornatycznego zap) lania o dane biometryczne podejmuje się
1

następujące działania:

I) porównanie danych osobowych zawartych w zapytaniu Strony wnioskującej
względem odpowiedniego Krajowego Systemu Automatycznej Identyfikacji
Biometrycznej Strony udzielającej odpowiedzi;
2) elektroniczne pot\vierdzcnic, czy dane osobowe przekazane \V zapytaniu
odpo\viadają
wyniko\vi
'"'
odpo,viednim
Krajo\11, ym
Systemie
Automatycznej Identyfikacji Biometrycznej Strony udzielającej odpowiedzi;
oraz
3} przekazanie odnośnych danych osobo,vych i informacji dodatko"'ych, po
1

st\vierdzeniu
'

zgodności.

5. Stron)' 711mierzają wykoflystiwać początkowo odciski palców jako element
danych bio1netrycznych nnvarty \V zapytaniu. Dodatko\vc fonny danych
biometrycznych mogq zostać dodane na podsta\vie \\'Spólnej det·yzji Stron
\vyrażonej przez ich \vłaści\ve organy \V fonnie pisemnej.
6. W stoso\vnych przypadkach i na podsta\\'ie \Vspólnej decy1Ji Stron \\'}Taż.onej
przez ich \V1aśchvc organy \\' fonnie pisemnej, zapytania, porÓ\\-'nania i dalszą
analizę n1ożna rÓ\vnież przepro\vadzać z \\')'korzystaniem innych danych
osobO\.\')'th i informacji dodatko,vych.
7. Jeże/i jedna ze Stron nie gromadzi i nie przecho\vuje dan)'Ch bio1netrycznych
Z\\ iązanych z osobą napotkaną na jej granicy lub ubiegającą się o pnnvo
czaso\vego lub stałego pob)tU, Strony mogą przedsta\viać zapytania
i porÓ\VO)'\\-'ać je z innymi odpo\vied11i1ni krajo\vyn1i bazami danych.
8. Strony będą dążyły, \\ rniarę dostępnych środkó\\', do zastoso\vani<i procesu
automatycznych zapytań róY.1 nież odnośnie innych danych osobov.'ych.
1
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Przesyłanie

I.

Arł)·kul 5
dalszych danych osoboW)'Ch oraz informacji dodarkowych

Jeżeli

podczas procedury, o której mowa w Artykule 4, zostanie stwierdzona
z danymi osobowymi będącymi w posiadaniu Strony udzielającej
odpowiedzi:
zgodność

I) Strona udzielająca odpowiedzi przekazuje Stronie wnioskującej,
z zastrzeżeniem ustępu 3, odpO\\'iednie dane osobO\\'e oraz, \\' dostępnyn1
i możliwym zakresie, odpowiednie infomiacje dodatkowe dotyczące dan('.j
osobyi oraz
2) Strona wnioskująca przekazttje z kolei Stronie udzielającej odpowiedzi,
z z.as1rzeżeniem ustępu 3, odpo\viednie dane osobowe oraz, w dostępnyn1
i możliwym zakresie, informacje dodatko\ve zebrane lub "'ygenero,vane
przez nią'" Z\viązku ze spra\vą, k1óra uzasadniała jej pienvotne zapytanie.
2.

Przekazane przez Stronę dane osobowe, jeżeli są dostępne, mogą obejmować:
naz\viska, 1n11ona, poprzednie naz\viska, inne naZ\•dska, pseudonin1y,
alternatywne piso\\'nie nazwisk, płet, datę i n1iejsce urodzenia, kraj pochodzenia,
aktualne i poprzednie obywatelstwo, aktualny i poprzedni kraj pobytu, dane
paszportov.. e, inforinacje z innych dokun1entÓ\\' tożsamości oraz inne dane
bion1etryczne.
1

3.

Jeżeli

Strona shvierdzi, że udostępnianie danych osobo\\-ych i infonnacji
dodatko\vych zgodnie z niniejszą lJino,vą byłoby niezgodne z jej pra\vem
krajoV.'YITI Jub szkodlhve dla jej su,verenności narodovvej) bezpieczeńsl\\'3
narodo\vego, porządku publicznego. innego \Vażnego inleresu narodo\vego lub
narażaloby osobę, której dane dotyczą, lub członkó\\· jej rodziny na ryzyko
za\vrócenia na granicy, lub jakikohviek inny rodzaj szkody prze\vidziany
\\' Konv..'cncji dotyczącej statusu uchodźcÓ\V z 1951 roku i Z\>..1 iązany1n z nią
Protokole z 1967 roku lub'" Kon\vencji \V spra\\'ie zakazu stoso\. .·ania ton ur oraz
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego trakto\vania albo karania
z 1984 roku. Strona rnote odn1<'nvić udzielenia \\'szystldch lub części danych
osobo,vych lub infonnacji dodatko\\'ych lub zapropono\vać udzielenie
\\'szystkich lub części z nich z zastrzeż.enie111 spełnienia \varunkóv..', które może
określić.

I

Artykul 6
Pry~vatność

i ochrona danych osobowych

I. Strony uznają, że odpo\\•iednie przetwarzanie danych osobo\vych, które otrzymują
poprzez \\'Zajemną wymianę, ma niezwykle istotne znaczenie dla zape\vnienia
poufności w realizacji niniejszej Umowy.
2. Strony przetwarzają dane osobowe wylącznie w celu realizacji niniejszej Umowy
i w sposób zgodny z ich prawem krajowym, a ponadto:
I) podejmują siosowne środki aby zapewnić, że przekazywane dane osobowe
są niezbędne i istotne w związku z konkretnym celem ich przekazania;
2)

podejmują

stosowne środki aby zapewnić prawidlowość,
i kompletność przetwarzanych danych osobowych; oraz

aktualność

3) przechowują dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla osiągnięcia
konkretnego celu, dla którego dane osobowe zostały przekazane lub dalej
przel\varzane, zgodnie z niniejszą Umo\Vą, a tani gdzie n1a to zastoso\vanie.
przez okres niezbędny do \\ ykry\vania i ścigania spra\VCÓ\\·' przestępSl\v lub
przestępstw skarbowych oraz zapobiegania
przestępczości lub jej
zwalczania. W każdym przypadku dane osobowe są przechowywane
zgodnie z tenninami oraz zasadami przehvarLania danych osobowych \\-'
zbiorach adn1inistro\\'anych przez pod1niot upra\vniony.
1

3. Ż.adne z postantH\'ień niniejszej lJmo\vy nie może po\\,odo\'-'8Ć przyznania pra\\·
7..adnyrn osobo1n pry\vatny1n, \\' tyn1 pra'''a do pozyskhvania, ukryvvania lub
,,vykluczunia jakichkohviek do\\'OdÓ\\' lub utrudniania przckazy\vania danych
osobO\\)'Ch. Jednakże pra\va istniejące niezależnie od niniejszej Un10\vy pozostają

nienaruszone.
4. Zgodnie z Artykułem 13 umowy między USA a UE w sprawie ochrony danych
osobO\\·ych i pl)'\\'atności, przekazanie danych osoboivych na podsta\vie niniejszej
Umm,y, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonanin religijne lub inne, prz,ynależność do Z\\'iązkó\V za,vodo,vych, oraz
danych o stanie zdro\Via i życiu seksualny1n jest dopuszczalne \\')'łącznie \\1edy,
gdy 1nają one szczególny Z\viązek z \vykonanien1 niniejszej lJntO\'l'y. Krajo,vy punkt
kontakhH"-'Y Strony udzielającej odpo\viedzi n1oże od1nó\vić przekazania takich
danych osobo\\')'Ch i na \\'niosek drugiej Strony pc.nviado111ić \Vlaśchvy krajO\\'Y
punkt kontaktoV•'Y Strony \vnioskującej o przyczynach odn10\\ y ich przekazania.
Strony podej1nują stosov"ne środki, \V szczególności odpo\viednie środki
bezpieczeńst\va, Inąjącc na celu ochronę takich danych osobo\vych.
1

5. Żadne z postallO\\'ic1l niniejszej lJn10\\')" nie n1oże być interpretcHvane jako
ntiruszające

możli\\,ości

od\vołania

się

osoby, k1órej dane dotyczą, zgodnie

..
..

·-

.

..

...

··-

...

i

z przepisan1i krajowymi Strony do organu administracyjnego luh sądu Strony
w przypadku uznania przez tę osobę, że jej dane osobowe są przetwarzane
nieprai.vidło\vo.

6.

Odpo\viedzialność z..a egzek\VO\Vanie \Vymogó\v prawnych, które n1ają zasloso"'anie
do przesyłania, odbierania, przet\\'arzania i rejestro\vania danych osobo\vych, oraz
upra\Nnienia \V tym zakresie spoczy\vają na odpov. iednich krajo\vych organach
ochrony danych i organach sądowych Stron, zgodnie z odpowiednimi przepisami
krajo\vy1ni.
1

Artykuł

Ograniczenia przet\\'arzania

mające

7
na celu ochronę danych osoho\\'ych

I. Bez uszczerbku dla Artykułu 2, każda ze Stron
otrzymane na podsta\vie niniejszej lJino,vy:

n1oże przel\varzać

dane osobo\ve

I) w celu kontroli na granicy;
2) \V celu rozpatry'"nnia \Vnioskóv\I dotyczących \\~azdu i pobytu, pot\vierdzenia
n1ożlhvości \Vjazdu, \Vnioskó\v o \Vizę. o status uchodźcy. azyl lub inną fonnę
ochrony międzynarodowej, czasowy lub stały pobyt, lub innych podobnych
procedur;
3) \V celu pro,vadzenia dochodzeń \V spra\vach karnych;
4) '''celu zapobiegania przestępczości luh zagroi_eniu bezpieczeńst\\a publicznego
lub narodowego;
5) \\' postępo\\·aniach sądo\\')'Ch \\' spra,,ach innych niż spra\\')' karne lub
poslępov.aniach adn1inistracyjnych bezpośrednio zvdązanych z zapytania1ni
i dochodzeniami. o k!Ór)'Ch mowa w punktach 1-3; lub
6) w innym celu, za uprzednią pisemną zgodą Strony, k!óra przekazała dane
osobo\ve.

2. Strony nic przekazują t.adnych danych osobo\vych uzyskanych na mocy n1n1ejszej
lJmo\vy, żadnemu patlst\vu trzccic1nu, organizacji n1iędzynarodo\vej ani
pod1nioto\vi pryvvatne1nu bez uprzedniej pisenu1ej zgody Strony, która prLekazała
dane osobo\ve.
3. Strona udzielająca odpo\viedzi 1noże przetvoarzać dane osoho\Ye prle.kazane jej
przez Slron, \vnioskujęcą \V trakcie auto1natycznego zapytania zgodnie z Anykułen1
4, gdy jest to konieczne dla celó\v poró\vna\vczych, genennvania odpo\\'iedzi na
zapytanie lub pro\vadzenia rejestru opisanego \\ Anykule 9.
1

4. Wszelkie dane osobo,ve przekazane do poró\vnania są usu,vane natychrniast po
porÓ\Vnaniu danych osobo\\·ych lub udzieleniu odpo\·viedzi na zapy1anin, chyba że
dalsze przel\varzanie jest konieczne Jo ci;-lóv~· v. y1nienionych \\' /\11ykule 9. '"'
1

..

..

szczególnym przypadku Strona \vnioskująca 1noże jednak \Vyraz1c zgodt; na
zatrzymanie danych osobowych przez Stronę udzielającą odpowiedzi.
Artykuł

8

Popra\\'ianie, blokol\'anie i usu\\'anie danych

osobOll)'Ch

I. Na wniosek Strony, druga Strona poprawia, blokuje lub usuwa, zgodnie z prawem
krajowym, przekazane dane osobowe, które są niepoprawne lub niepełne, lub jeśli
ich zbieranie lub dalsze przehvarzanie jest niezgodne z niniejszą Umo"'ą lub
przepisami lub obowiązkami Strony, która przekazała dane osobowe.
2. Jeśli Strona shvierdzi povvażne wątpłhvości co do istotności, aktualności,
kompletności lub prawidłowości danych osobowych przekazanych lub otrzymanych
na podsta\vie niniejszej lJmowy, lub st,vierdzi, że takie dane osobo\ve zostały
przekazane niezgodnie z pra\vern, poinformuje, o ile to n1ożlhve, drugą Stronę.
po\vzięciu

informacji o niezgodnyrn z pra,ven1 przekaz.aniu, o którym mo\va
podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia
przed korzystaniem z takich blędnych danych osobowych. które powinn)
ohejn10\Nać. '" szczególności, uzupełnienie, usunięcie lub poprawienie takich
danych osobowych.

3. Po

w ustępie 2, Strony

4.

V1/ 1enninie 48 godzin od po,vz1ęc1a inll>r1nacji o jakirnkolwiek is1otny1n.
nieupra\vnionym dostępie do danych osobo\vych przekazy\vanych na podsta\vie
niniejszej Un10\vy, \\' tyn1 nieupra,vnionym lub niezgodny111 z pra\\'Crn
przet\\'arzaniu takich danych osobo\vych, Strona, która po,vzięła takie infonnacje
powiadamia drugą Stronę w sposób określony w Artykule I O ustęp 2 umowy
między USA a UE w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności. Strona
pov0:iadan1iająca dostarcza istotnych infonnacji dotyczących nieupra\\·nionego
dostępu do danych osobowych i stosownie do przypadku, uwzględnia w
szczególności te inforn1acje, które są istotne dla drugiej Strony '" celu podjęcia
działań z1nierzających do z111inin1alizo\vania ja~iejkohviek szkody \\' odniesieniu do
osób, których dane dotyczą oraz inLegralności progra1nu Strony przekazującej
Attykul 9

Rejestro"·anie
I. Strony pnnvadzą rejestr przekazy,.vania i otrzyn1y\vania danych osobo\vych
\V)'tnienianyc:h z drugą Stroną na mocy niniejszej U1110\vy. Rejestr ren:

I)

ułatvda \\··ymianę

danych osobo\\")'Ch określon)'Ch \\' niniejszej lhno\vic;

..

...

•'

..

, I'
2) \\'spiera

skuteczne

z przepisa1ni

Państ\\'a

n1onitorowanie ochron)' danych osobo\vych zgodnie
Strony;

3) umożliwia Stronom skuteczne stosowanie niniejszego Artykułu i Artykułu 12;
oraz
4) wspiera bezpieczeństwo danych osobowych.
2. Rejestr przekaz)"vania i otrzyrny\vania danych osobo,vych za.\viera:
I) opis rodzaju przekaz)~vanych danych osobowych;
2)

datę

przekazania;

3) odbiorcę danych osobowych, w przypadku gdy dane osobowe są przekazywane

innyn1 podmioto1n;
4) powód przekazania danych osobowych; oraz
5) \Vszełkie obo,viązujące numery referencyjne.
3. Strony chronią rejestry st\rorzone zgodnie z niniejszym

Artykułcn1 przed
nieodpowiedniego
tvykorzystania i przecho\vują takie rejestry przez d\va lata. Po tym okresie Strony
niez,vłocznie usu,vają takie rejestry. chyba że jest to niezgodne z ich prawen1
krajo\\)'m, \V tyn1 z rnający1ni zastoso\vanie zasadami ochrony i przecho\V)'\Vania
danych osobowych.
nie\vlaśchvymi,

i

nieupnnvniony1ni

inny1ni

forn1ami

Artykuł

Hezpieczeńsh\'O

IO
danych osoboVl)'Ch

I. Strony stosują środki techniczne oraz \\'e\'..'llętr7.nc ustalenia organizac)jne \\' celu
lub bezprawny1n
ochrony danych osobo\vych przed nieupra\vniony111
przel\varzanie1n. W szczególności Strony podej1nują stoso\vne czynności mające
na celu zapevvnienie, aby dostęp do danych osobo\.vych posiadały \vylącznie osoby
do tego upo\\·ażnione.
2. Procedury au1on1atycznych
w Anykule 4, zapewniają:
I)

\vlaśch\c

zapytań

o

dane

osobov.:e,

o

których

1110\Vłl

v„ ykorzystanie HO\\'Ul'.Zesnej tec:hnologii \\' celu zape\\·nienia ochrony,
bezpiec2.ei1sl\va, poufności oraz integralności danych;
1

2) \vykorzystanie szylfo\vania oraz procedur U\Vierzyre/niania uznanych przez
właśchve organy za spełniające krajov.'e standardy bezpicczeńshva ""'przypadku
korzystania z ogólnie dostępnych sieci; oraz
3)

n1ccha11iz111

g\\·arantują-.:y

przepro\vadzenie \Vyłą1..-znie doz\voloncgo zapytania.

Artykuł

11

Przejrzystość

Żadne z postano"·ień niniejszej U1no\VY nie 1noże być inlerpretO\Vane \.\' sposób kolidujący

Srron wynikającymi z przepisów krajowych lub zobowiązań
króre mogą obejmować zobowiąwnia do powiadomienia lub odmowy
powiadomienia osób, których dane dotyczą, o celach przetwarzania danych osobowych
oraz tożsarności administratora danych osobo\vych, odbiorcach łub kategoriach odbiorcó,v,
istnieniu prawa dostępu do danych osobowych
i przysługującym im prawie do
sprostowania dotyczących ich danych osobowych oraz wszelkich dalszych informacjach,
takich jak podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych,
tenniny ich
przecho\\')'\Vania oraz pra\\'O dochodzenia roszczeń \\' celu zagwaranto\vania rzetelnego
przerwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, o ile takie
dalsze powiadon1ienie jest konieczne, 1nając na U\vadze cele i szczegóło,ve okoliczności, w
których dane są przet\varzane, ahy 7_.ag,varanto\vać rzetelne przet\\ arzanie danych
osobowych w odniesieniu do osób, których dane dotyczą,
z

obowiązkami

1 międzynarodowych,

1

Artykul 12
Przegląd

Strony regularnie konsuilują się '"" sprawie realizacji niniejszej l.lnto\\')" W ran1ach takich
konsultacji Strony okreso\\ 0:
1

I)

dokonują przeglądu

liczby operacji oraz \vynikó'v i tennino\.vości odpo,,·iedzi na
7.apytania '" oparciu o \\'Zaje1nnie uzgodnione po1niar)' v~1 ydajności i zarządzania~
które mogą obejmować:

liczbę wysianych zap)'tań i odsetek calkowitej liczby wniosków wedlug
kategorii imigracji.
b) liczbę i odsetek przypadków zgodności,
c) liczbę \\·ykrytych przypadków rozbieżności danych dotyczących tożsamości,
d) liczbę i \\agę \\ szclkich naruszeń bezpieczeńst,va danych osobo,vych
otrzyn1anych na podsta\vie niniejszej U1n0\\ y, a także podsurno,,·anie podjętych

a)

1

1

działań

napra\vczych, oraz

e) liczbę i \Vag\,' \vszełkich naruszeń pry,vatności dan)·ch osobo\.\·ych otrzyn1anych

na podsta\.1i.:ie niniejszej UnJO\\'y, a

także

podsun10\vanie

podjętych dzialań

napra\\:czych~

2)

przeprcnvadząją ocenę 1godności

z \Varunka1ni niniejsz~j lJn10\\')'', '" tyn1 przegląd
g\varancji pryv•atności, z \\'}'korzystaniem \\'Spólnie ustalonej
111etodyki. [)ziałania te mogą obcjn10\\'BĆ 1niędzy innyrni określenie:

obo\\'iązujących

a) czy dane osobowe

były

przechowywane,

chociaż

powinny

były

zostać

zniszczone,
b) czy dane osobowe i infonnacje dodatko\ve \vyn1ieniane na podsta"•ie niniejszej
Umowy zostały oznaczone jako otrzymane od drugiej Strony,
c) czy dane osobowe i informacje dodatkowe zostały ujawnione w sposób
niezgodny z Artykułem 5 niniejszej Umowy,
d) liczby wniosków o uzyskanie dostępu i korektę oraz tego, czy dane osobowe
i infonnacje dodatkowe zostały poprawione w sposób zgodny z niniejszą
Umo\\1 ą,

e) czy

oraz

dostęp

do da11ych osobowych uzyskano w sposób niezgodny z

ni11iejszą

Umową.

Artykuł
Zobo,„·iązania '''ynikajęce

13
z innych umón·

międzynarodo\\·ych

J. Żadne z postano\\'ień niniejszej Urno\\')' nie n1oże być rozumiane jako ograniczające
lub naruszające postan0\\ ienia jakiegokohviek lraktalu, u1no\\Y rniędzynarodov.'ej
lub innych trybów współpracy, które zezwalają na wymianę infonnacji między
Stronarni.
1

2. lJ1110\.\•a niniejsza nie po\voduje skutkó\\· \V zakresie praw i obo\viązkó'v Stron
wynikających z innych istniejących traktatów międzynarodowych lub t1mów
\Vielostronnych, którymi Stron)· są '/\Viązane.
3. Umowa między !JSA a UE \\' sprawie ochrony danych osobowych i prywatnosci
jest stoso\\'ana przez Strony do \Vszystkich danych osobo\\„ych pr;cckazy\vanych
zgodnie z niniejszą liniową.
Artykuł

14

Krajolre punkty kontakton'e i porozumienia "'ykona\\·cze
I. Do ce/Ó\\- przekazyv„·ania dnnych osobo\vych i infonnacji dodatko\vych, o których
n1owa \\' Artykułach 4-5, S1rony \\'yznaczają następtljące krajov„--e punkty
kontakto\vc:
I) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

a)

Kon1endant

CiłóvvJJy Straż-)1

Granicznej,

Komendant CilóH111y Policji:
2} po stronie Stanó\'' Zjednoczonych A1neryki: l1epar1an1ent Bezpiecze{1stv,:a
b)

V./e\vni;trznego.
2. Krajo\\ e punkty kontaklo\ve przekazują
zgodnie z odpo\\'iednitni przepisatni.
1

dane osobo\\'e i inforn1acje dodatko\VC

techniczne i proceduralne zapytań realizowanych zgodnie z Artykułami
się w jednym łub kilku porozumieniach wykonawczych.
4. \Vlaści\ve organy po\viadamiają się \vzajemnie na piśn1ie o zrnianach ich
krajowych punktów kontaktowych i zmianach ich właściwości.
3.

Szczegóły

4-5 określa

Artykuł

15
W)•datki

Każda

ze Stron pokrywa własne koszty poniesione w związku z realizacją n1111eJSZej
Umowy. W szczególnych przypadkach Strony mogą podjąć na piśmie inne ustalenia.
Artykuł

16

Spory

W przypadku braku zgody co do
\vzajemnie, aby rozstrzygnąć spór.

ustaleń

niniejszej Urnowy Strony

Artykuł

konsultują się

17

Zmiany
Strony 111ogą zn1ienić niniejszą l/111ov•.:ę na piś1nic \V do\volnyn1 tern1inie. Strony konsuhllją
się ze sobą ,,. spra\vie zmiany niniejszej llino\\'Y na \\·niosek jedn~j ze Stron. Wszelkie
zn1iany \\'chodzą \V życie zgodnie z \varunkami określonymi \V Artykule 20.
Artykuł 18
Zan·icszenie

Jeśli

jedna ze Stron uzna, że druga Strona istolnie naruszyła zobo\viązania \V}njkające
z niniejszej Utnovry, 1noże Z8\\'iesić stosO\Vanie Un10\VY \\' c.alości lub \\ części. Strona
notyfikuje o 78\Vieszeniu stoSO\\'Bnia lJmo\\·')' drugiej Stronie \V drodze dypJornatycznc.~j.
za,vicszenie jest skuteczne nieZ\Vłocznie ro 01rzyn1aniu notyfikacji przez drugą Stronę.
Taka san1a procedura ohov,'iązujc \\' zakresie notyfikacji o późniejszyn1 zniesieniu
za\viesze11ia.

Artykuł

19

Czas tn'l'ania i roz\Yiązanie lJn1on'y
Każda
1

ze Stron

rnoże

jednostronnie

roZ\\'iązać niniejszą lJn10,vę

poprzez \Vystoso\vanie

not)'fikacji do drugiej Strony w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku niniejsza
Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę
notyfikacji o w)'powiedzeniu. Strony w dalszym ciągu stosują warunki niniejszej Umowy

\\'odniesieniu do danych przekazanych przed roz,viązaniem Umo\vy.
Artykuł

Wejście

20

w życie

Un10\va niniejsza \\·chodzi "' życie z dnie1n późniejszej noty~ kończącej '''ymianę not
dyplomat)'cznych między Stronami. potwierdzających, że każda ze Stron zakończyła
procedurę określoną prawem krajowym, niezbędną do wejścia w życie niniejszej Umowy.

./d.C!.S.!J.'::J-/ą.':f:.'f.„„ .. „„ „.

1

Podpisano w
'"'' d\vóch egzen1plarzach.

każdy

''"

dnia

językach

Jf.„~/eJp..f,l,.<.'."':\.„2„Q!.'l„ ..

roku.

polski1n i angielskin1, przy czy111 obyd\va

teksty są jednako\\'O autentyczne.

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Z IJl'OWAŻNIENIA RZĄDU
STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI:

l

-

------ --

' - -·-------' -· ·-'.'<~.;.'.i,?,~~~""2"'-"'""""-'''~-"'°i''''"~

!
~

I

Agree1nent beh\'een

the Go\'ernn1ent of the Rcpublic of Poland
and
the Government of the United Stales of America
On Cooperation on Border Security and lmmigralion

I
.!

i The Govemment of lhe Republic of Poland and the Government of the United Slates of
America (herein referred to as the "Panies"),
Recognizing lhat border security and border n1anagement are significantly enhanced by
cooperation, colJaboration, and infonnation exchange;
Convinced lhat lhe effectivc administration and enforcen1ent of the Parties· respective la\\·s
regarding border security, including im1nigration enforcen1en1 and i1n1nigration vetting,
serve to protect the safety and security of populations of their Stales;
Pro1npted by a desire to assist each other in iden1ifying individuals traveling to their
territories \vho represent a threat to the security or \•:eJfare of thcir countries and their
cilizcns through the exchange of infonnation:
l)esiring to enhancc the ability of their con1petcnt authorities to estahlish early in lhe
application process the idenlily and cilizenship or counlr)· of origin of individuals applying
for adn1ission into the territories of their respecrive States and for 1e111porary or pennanent
sta.)", to includc refugee status or asylunl or other fom1s of internationaf protectioni and to
discover e.arly in the application process grounds for denial of their application for
admission or stay, further exa1nination of such appJicarion, or re1noval and return of those
individuałs to the country oftheir citizenship and country of origin:
En1phasizing the crilicaJ itnportance of tiłnely ac.cess to complete and accuratc infonnation
in rnaking appropriate decisions concerning such applications;

'

llaving rcgard for United Nations Security Council resolutions 2178 (2014), 2322 (2016),
and 2396(2017), which call on Member States 10 develop and implemenl systems 10 collect
biometrie and biographic data to identit)' ti;rrori.sts, and \l•:hich further call upon Men1ber
Stalcs 10 share information on lcrrorisls, including biometrie and hiographic infonnation.
responsibly, as appropria1e, and 10 prevent the 1novemenl of terrorists by effective national
border controls and through nu:asures for preventh1g fraudulent use of identity papers and
travel docu1nents;

.

....

Mntivated by their shared desire to pro1nole closer relations bet\veen their respective
countries, including facilitating the ability for Polish citizens to travel to the United States
of America once the Republic of Poland meets the requirements of the Visa Waivcr
Prugram;
Desiring to supplement existing infonnation sharing agreements bet\\'een the1n, including
the Agreement between the Govemmenł of the Republic of Poland and the Governmenł of
the United States of America on enhancing cooperation in prevenłing and combating
serioUs crime, done in Washington on June J 2, 2019;
Recognizing that the exchange of information 1nust occur in a n1anner that compłies with
their respective human rights ol>ligations, including those relating to privacy and civil
liberties;
Acknowledging thai the Republic of Poland is designated as a 'covered country' pursuam
to the lJ.S. Judicial Redress Act of2015;
RecaJling ałso the Agreen1ent behveen the United States of A merica and the European
lJnion on the protection of personal information relating to lhe prevention, investigation.
detection and prosecution of criminal offenses signed at An1sterda1n on June 2, 2016
(herein referred to as the „U.S.-ElJ Dala Protection and Privacy Agreen1ent"); and
C'onvinced that greater cooperation 1hrough the exchange of information can rnake their
actions in achieving these objectives 1nore ełlfctive;
łlave

agreed as li1llows:

Article

ł

f)efinitions

For the purposes ofthis Agreernent:
I} "Personal Data" shaJI mean any inforn1ation through \\.-'hich an identified or
identifiable natura! pers.on. hereinafier referred to as ·data subject', 111ay be
identified, directly or indirectly, in particular hy reference to an identifier such as a
name, an identification nun1her.. location dala. an online identifier. or to one or 111ore
factors specific to a natura! person's identity;
2) ;.Pr<)cessjng of Personal Data" n1eans any operation or set of operations \>..'hich is

perfonned upon Personal Data, \\'hethcr or not by auto1nated rncans, such as
collection, recoJ'ding, organization, storage, adaptation or alteration, sorting,
retrieval, consultation, use. disclosure by lransmission, dissernination or other\i.ise
n1aldng availablc, cornbination or alignment, blocking or deleting through erasure
or dcstruclion of Personal Data:

"

-

---
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3) '"Additional lnfonnation" includes infonnation pertaining Io potentiał grounds for
rcfusal of admission and stay or removal/relum, immigralion-related criminal and
other relevant offenses; the Jegal status in a territory of their respective States of an
applicable individual; or, any other information !hal is relevanl and necessar)' 10
achieve !he objectives ofthis Agreement;
4) "Requesting Party" means the Party 10 !his Agreement !hal has inilialed a Qucry;
5) ''Providing Party" means the Party to !his Agreement that receives a Query from the

Requesling Party;
6) "Relcvanl National Automated Biometrie ldentification Systems" means:

a) for the Republic of Poland: the automated biometrie identificalion system
administered by the Commander-in-Chiefofthe Police,
b) for the United Slates of America: the automated biometrie identification system
maintained by the ll.S. Departmenl of Homel and Security;
7) ''Query" n1eans the process of suhmilling Personal Data to initiate a search under
this Agreement; and

8) "Bionu:tric l)atal< shall mean Personal f)ata, resulting frorn spccific technicaJ
processing relating to the physical~ physiołogical, or behavioral characteristics of a
natura! person~ \\'hich aJło\\' or confirm the unique idcntification of that natura!
person, such as facial in1ages, dactyloscopic data (i.e., fingerprinl in1ages). iris
iinages, or deoxyribonucłeic acid.
Article 2

Purpose

This Agreen1ent provides the lega! basjs for the Parties to assist each other in screening
individuals to assist in the eftt::ctive administration and enforcerncnt of their respective
national laws applicab/e to people entering, staying in and lcaving the territory of the State
of a Pany through 1naking availab/e Personal Data and Additional lnfonnation fro1n the
Rclevant National Auto1nated Bio1ne1dc ldcntitication sys1en1s as \Vel! as other Additional

In forma Uon Io:
J) estublish or verify the identity, inc:luding cilizcnship and country of origin, of an

,:

individual:
2) detect potentia! grounds for refusal of admission or stay relevant to an individuars
application lhr ad1nission into the te1Titory of the Party's State or stay. traveł
uuthorizalion, a visa. refugee status or asylun1 01 othei- tOnns of international

f-
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protec1ion, or ten1porary or permanent stay, including on national security or puhlic
safety and order, or other concems;
3) facilitate a Party's determination ofwhether there are grounds for the removal;

4) further the prevention, detection, invesligation and prosecution of acts thai would
constitute a crime rendering the individual inadinissible or ren1ovable under the
relevant Jaws of either Party's State.
Article 3
Cornpetent authorities
The co111peten1 authorilies re.sponsible for supervising the implen1entation of this
Agreement are as follo\vs:
I) in the Republic of Poland:
a) the n1inister in charge of intcn1al affairs,
b) the Commander-in-Chief of the Border Guard, and
c) the Commander-in-Chief of the Police;
2) in the United States of America:
a) the Secretary ofHomeland Securily, and
b) the ł lnder Secretary of the Office of Stralegy. Policy, and Plans of the
llepartment of Homeland Security.
Article 4
Autuniatcd querying of Persona) Data
I. ()ueries n1ay be conducted only in compliance \vith 1he Requesting Party's national

la"'·s and its obJigations undcr applicable inten1ational la\\', and for 1he purposes set
forth in A11icle 2.
2. A Query shall include a unique r~ference number associated \\'ith the Query and a
code indicating \Vh} a Qucry is being conducted, and:
I)

a Bio1netric J)ata elc111cn1, or;

2)

other Personal l)ata such as, \''hen available. firsl nan1e . sun1arne, passpon
nu1nber, date of hh1h, sex, funner sun1a1nes, other surnan)es, place of birth,
citizenship, national identific.ation number.

3. Each Party shall allov..· the other Pany's national contact points, as retCrred to in
Aniele 14. access to thcir Relevanl National Auton1ated Bio1netric Jdentification
Systc1ns to conduct auton1ated Queric~ by con1paring Bio1netric l)ata.
4. lJpon suh1nission of an autoznated Query, the folJo\ving actions shall occur:

I) comparison of lhe Personal Dala included in 1he Query by lhe Reąuesting

Party against lhe Relevant National Automated Biometrie ldentilication
Systems of lhe Providing Party;
2) eleclronic confirmation of whether the lransmitted Personal Data in the
Query malches a record in the Relevant National Automated Biometrie
ldentification Systems of the Providing Party; and
3) the transmission of relevant Personal Data and Additional lnformation upon
a positive match.

5. The Parties inlend initially to use fingerprints as the Biometrie Data element
included in a Query. Additional forrns of Biometrie Dala may be added where
rnutually decided in writing by the Parties through their competent aulhorities.

6. Where applicable and mutually decided in writing by lhe Parties through their
con1petent authorities, Queries, comparisons and further anaJysis 1nay also be made
using other Personal Data or Additional lnformation.
7. lf either Pany does not collect and store Biometrie Data associated \Vith an
individuał encounlered al their border or seeking 1en1porary or permanent stay, the
Parties may submit Queries and cornpare thern against othcr relevant national
dai.bases.
8. The Parties shałl endeavour 10 replicate lhc łOregoing aL1ton1ated querying process
for other Personal Data subject to a\'ailable resources.
Article 5

1'rans1nission of further Personal Data and Additional Inforn1ation
I. Should the procedure referred 10 in Article 4 sho\\ a malch to Personal Data held
by the Providing Party:
I) the Providing Party sha/1 1 excepted as provided in paragraph 3, transmil
rcJe\rant Personal Data and, to the extent available and practicaJ, rełevant
Additional lnfonnation about 1he individual to the Requesting Party; and
2 J the Requesling Part), in !Urn, shall, except as provided in paragraph 3,
transrnit to the Providing Party the relevant Personal Oata and, to !he ex1e111
available and practical, Additionał łnfonnation it has collected or generated
tOr the n1atter that motivated its original Quer)'.

2. The Personal Data transmitled by a Party n1ay include, if avaiJable: surna1ne, firsl
na1nesi forn1er surnan1es, other surnames, ałiases, alternative spelling of names,
sex, date and place of hirth, country of origin 1 currcnl and fonner citizenships!
t:urrenl and fonner countries of residcncc, passport data, infonnation ffon1 othcr
idcntity docun1ents and other Bio1netric Data.

i
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3. lf a Pany detem1ines thai sharing Personal Dala and Additional lnformation <mder
this Agreement would be inconsistent with its national law, or detrimental to its
national sovereignty, national security, public policy, other important nationał
interes! or place the dala subject or lheir family members al risk of refoulement, or
any other type of harm contemplated under the 1951 Convenlion Relating to the
Status of Refugees and ils associated 1967 Protocol, or the 1984 Convention
against Tonure and Other Cruel, lnhuman or Degrading Treatment or Punishment,
the Pany may decline to transmil all or pan of the Personal Dala and Additional
łnformation, or offer to transmit all or pan of the Personal Data and Additional
lnformation subjecl 10 such terms and conditions thai il may specily.
Article 6
Priva<)' and Personal Data Protection

I. The Parlies recognize lhal the appropriate processing of Personal Dala that they
acquire fro1n cach other is of critical in1portance to prescrving confidence in the
implementation of this Agreernenl.
2. The Parties shall process Personal Dala solely for the purposc of implementing this
Agreement and in accord \Vith their respective la\vs, and further shall:

I) take reasonable steps to ensure that the Personal Data transmitted are
necessary and reJevant in relation to the specific purpose of the transfer;
2) take reasonable steps to ensure accuracy,
Personal Data processed; and

con1płcteness,

and reUability of the

3) retain Personal Data 011ly so long as neccssary for the specific purpose for
\Vhich the Personal Data \\'ere transn1itted or further proccssed in accordance
\vith this Agreement or, where appropriate, only so long as it is necessary to
detect and prosecute perpetrators of criminal or tax offenses or to prevent or
con1bat crin1es. In any case Personal Data shall be retained in accordance
\vith the thne li111its and rules fOr Processing of Personal f)ata in flling
systen1s adn1inistered by the authorized entity.
3. Nothing in this Agreen1ent shall give rise to rights on the part of any private person,
including Io obtain, suppress, or exclude any evidenc.c, or to i1npede the shuring of
Personal Data. Rights existing independently of Lhis Agreement, ho,vever . are not
affocted.
4. Consistenl with Article 13 of the the U.S.·Ell Data Protection and Privacy
Agreen1ent. the provision of Personal (Jata under this Agreement that reveal racial
or ethnic origin, political opinions or religious or other beliefs, trade union
1ncmbership, or Personal Oata concerning heahh or sexual Jjfe is only a!Jo,ved \vhen

'•'
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they are of panicular relevance for 1he execution of this Agreement. The national
contact point of the Providing Pany may refuse to transmit such Personal Data and,
at die requesl of the olher Pany inform the national contact point of the Requesling
Pany of lhe reasons behind its decision. The Panies shall undertake appropriate
safeguards, in panicular appropriate security measures, in order to protect such
Personal Data.
5. Nothing in this Agreement shall be inlerpreted in a way as to interfere with the data
subject's right under the Pany's national law to appeal to an administrative or
judicial body of the Pany if that data subject considers thai his or her Personal Data
are being processed incorrec1ly.
6. Responsibility and powers for enforcing !egal requirements that apply to the

transmission, receipt, processing, and recording of Personal Data reside \\'ith
relevant national authorities and judicial authorities of the Panies, as provided in
łheir respective national laws.
Articlc 7
Linlitation on Processing to protect

Personał

llala

I. Without prejudice to Anicie 2, each Party may process Personal Data obtained
under lhis Agree1nent:
I)

for the purposes of horder inspections;

2) for the purposes of adjudicating applications frlr ad111issio11 and stay. 1ravel
authorization, a visa, refugce status or asylum or other fon11s of international
protection, ten1porary or pem1anent stay or other sirnilar proceedings;
3) for the purpose of conducting criminal investigations;
4) for the prevention of a crirne or threat to its public or national security;

5) in its non·criminal judicial or adn1inistrative proceedings directły rełaled to
inquiries and investigations set fonh in subparagraphs (I), (2) and (3); or
6) for any other purpose \vith prior \Vritten consenl of the Pany that has 1rans1nitted
the Personal Data.
2.

f"he Partics shall not con1munica1e any Personal Data lransrnitted under this
Agreen1ent to any third State. inten1ational body, or private entily \vithoul the prior
\\'ritten consent of the Party that transmitted the Personal Data.

3. The Providing Pa11y n1ay process the Personal Data lrans1nittcd to it by the
Reguesting Party during the course of an auto1nated Query in accordancc \Vith

I
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Anicie 4 \\·here this is necessary for the purposes of con1parison, providing replies
to the Query or record-keeping described in Article 9.
4. An)' Personal Data transmitled for comparison shall be deleted immediately

follovl'ing Personal Data comparison ur replies to Queries unless further Processing
of Personal Dala is necessary for the purposes mentioned under Article 9. In
support of a specific case, ho\vever. the Requesling Party may consent to retention
of the Personal Data by the Providing Party.

I
II

Article 8
Correclion, blockage, and deletion of Person•I Data

I. At the request of a Pany, the other Party shall correct, block, or delete, consistent
\·vith its national laws, transmiHed Personal Data that are incorrect or inco1nplete, or
if its colleclion or furthcr Processing of Personal Data is inconsistent v.;ith this
Agreement or the la ws or obligations of the Pany thai has transmitted the Personal
Data.
2. \Vhere a Party becomes a\vare of significant doubts as to the rełevance, timeliness,
co1npleteness, or accuracy of Personal Data it has trans1nit1ed or received under this
Agreement, or is aware thai such Personal Data was unlawfolly lransmitted, il shall,
\\·here feasibłe, advise the other Party.
3. lJpon beco1ning alvare of significanl doubts or unla\vful transmission as described
in Paragraph 2, the Pa11ies shaJJ take all uppropriate 1neasures to safeguard against
erroneous reliancc on such Personal Data! \Vhich should include, in particular,
supplen1entation, deletion, or correction of such Personal Data.
4. \Vithin forty-eight hours of becon1ing a\.Vare of any materiał, unaurhorized access of
Personal Data trans1nitted under rhis Agreen1ent, including unauthorized or
unlawful Processing of such Personal Data, the discovering Party shall notify the
other Party in a manner consistent with Article I0(2) of the U.S.-EU Data
Protection and Privacy Agreement. The discovering Party shall fumish 1naterial
details of the unauthorized access of Personal IJata, as appropriate 1 \vith particular
regard to providing delaiłs that arc rcJcvant JOr the other Party Io take action to
n1iligate any diunage to data subjects and to !he integrity of the trans1nilling Party's

progra1n.

f,
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Article 9
Record Keeping

I. The Parties shall maintain a record of the 1ransn1ission and receipt of Personal Data
communicated to the other Party under this Agreement. This record shall:
I) facililale lhe sharing of Personal Data oullined in 1his Agreement;

2) promote effective monitoring of Personal Data protection in accordance \Vith the
laws of the respective Party;
3) enable the Parties to eflectively make use oflhis Article and Article 12; and
4) promote Personal Data security.

2. The record of the transmission and receipt of Personal Dala shall include:
I) description of the 1ype of Personal Data transmitted;

2) the date oftransmission;
3) the recipient of lhe Personal Dala in case the Personal Data are transmitted 10

other entities;
4) the reason for the- transmission of Personal Data; and
5) any applicabk reference num her.

3. The Parties shaJI protect records created pursuant to this Article against
inappropriate, unauthorized, and other fonns of in1proper use, and shall rctain such
records fOr l\VO years. After this period, the Partit$ shall in1n1ediateły delete such
rccords, unless doing so is inconsistent \\ ith their national la\\'S, int·luding
applic-able Personal Data protection and retention rules.
Arlicle IO
Data Security

Personał

I. The Parlics shall utilize technical n1easures and interna/ organir.ational
arrangemcnts 10 protect against unauthorizcd or unla\\·ful Processing of Personal
l)ata. The Parties in particular shall take reasonablc 1neasures to ensure !hat only
those aulhorized to access Personal Data can have at.:cess to such Personal Data.

2. The procedurcs for auto1nated querying of Personal Data under Article 4 shall
provide:
ł)

that appropriatc use is 1nade of n1odern technology to ensure Personal I>ata
protection, securit}, confidentiality and integrity;

2) that encryption and authorization procedures recognized by the competent
authorities as meeting domestic security standards and are used whcn having
recourse to generally accessibJe net\vorks: and
3) for a mechanism to ensure thai only permissible Queries are conducted.
Article 11
Transparency
Nothing in this Agreement shall be in1erpreted to interfere with lhe Panies' obligations
under their national laws or intemational obligations Io provide or deny data subjects wilh
notice as to the purposes of the Processing of Personal Data and the identity of the Personal
Data controller, the recipients or categories ofrecipients, the existence of the right ofaccess
to and the right to rectify the Personal Data conceming him or her and any funher
information such as the !egal basis of the Processing of Personal Data, the 1ime limits for
sloring the Personal Data. and the right of recourse. in so far as such further notice is
necessary, having regard for the purposes and the specific circun1stances in \Vhich the data
are processed. to guarantee fair Processing of Personal Data \vith respect lo data subjects.
Article 12
Revic\\'
fhe Parties shall consull each other regularły on the in1plen1entation of this Agreen1ent. As
pan or such consultatiuns. the Panies shall periodically:
J) revic\v the volun1e of transactions and the outco1nes and the 1in1eliness of the

responses to Queries based on 1nutually decided perfr1rn1ance and rnanagemenl
n1easurernents, \Vhich may include:

a) the nurnber of Queries sent and pcrcentage of
hnrnigration category,

totał

applic.ation v0Jun1e by

b) 1he nurnbcr and percentagc ofmatches.
c) the nun1ber ofcases ofidentity discrepancies detected,
d) the number and severity of any security hreaches of Personal f)ata received

under this Agreen1ent, as \VCll as a su1nn1ary ofremedial actions taken, and

e) the nun1ber and severity of any privacy breaches of the Personal Oata received
under this Agreen1ent as \\'el! as a su1nmary of remedia! actions taken;
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2) asses cornpliance lvith the tenns of this Agree1nent, including a revie\"' of
applicable privacy safeguards, using a mutually decided methndology. These
activities may include, but are not limited to, detennining:
a) whether Personal Data have been retained when it should have been
destroyed,
b) whether Personal Data and Additional lnformation exchanged under this
Agreement have been marked as having been received from the other Party,
c) whether Personal Data and Additional lnformalion have been disclosed in a
n1anner inconsistent n·ith ArticJe 5 ofthis Agreement 1
d) the number of access and correction requests and whether Personal Data
and Additional lnfonnation have been corrected in a 1nanner consistent
with this Agreement, and
e) whether Personal Data and Additional Jnformation have been accessed in a
manner inconsistent with this Agreement.
Articlc 13

(,01nn1itments resulting from othrr international agreements

I. Nothing in this Agree1nent shall be cons1rued to li1nil or prejudice the provisions of
any treaty, agreement or olher n1echanisn1 for cooperation alfov.„ing for infonnation
sharing bet\\'een the Parties.

2. The rights and the ohligations of the Partics resulling frorn other existing
inten1ational treaties or multilateral ugree1nents 10 \Vhich 1he Parties are bound are
not affected by this Agreement.
3.

I he· U.S.-EU Dala Protection and Privacy Agreement shall be applied by ihc Pariies

to all Personal Data transmitted pursuant to this Agreernent.
Articlc 14
National rontact points and hnplcmcnting arrangen1ents
I. For the purposc of the supply of Personal [)ata and Additional Jnfonnation as
referred to in Articles 4 lhrough 5, the Parties designate the folio\\ ing national
contact points:
I) for the Republic of Poland
a)
the Co1nn1ander-in-('hief of the Border Guard,
h)
the Commander-in-Chief of the Police; and

!
I.

2) for the United States of America: the U.S. Departmelll of llomeland
Security.
2. The national conlacl points shall supply such Personal Dala and Additional
lnfonnation in accordance \Vith 1heir respective la\vs.
3. The lechnical and procedura! details for the Queries conducted pursuanl to Articles
4 through 5 shall be sel forth in one or more implemenling arrangements.
4. The compelent authorities shall no1ify cach other in writing ofany changes in lheir
national contacl poinls or in 1he compelence oflhese nalional contacl poinls.
Article 15
Expenses
Each Party shall bear ils own expenses incurred in implemen1ing 1his Agreemenl.
special cases, the Parties 111ay agree in writing to diffcrent arrange1nents.

In

Article 16
Disputes
In the event ofa disagreernent regarding the provisions ofthis Agreement. the Parties shall
consult cach olher Lo resolve the disagreement.

Article 17
An1endn1ents
The Parties may an1end this Agree1nent in \.Vriting at any tilne. The Parties shall consult
each other about amending this Agreen1ent \Vhenever a Party requests it. Any a1nend1nents

shall enter inio force pursuant 10 the condilions specitied in Article 20.
Article l8
Suspension

I f either Party considers that Lhe ot her Party has

1naterialł)

breached its obligat ions und er

this Agree111ent. it 1nay suspend the application of the Agreemen1 in \vhole or in part. A

Party shall no1ify the othcr Party of suspending 1he Agreemenl's application lhrough
diplon1atic channels. A suspension shall enter into force immediately afler the other Party
reccivcs the notification. The same notification procedure shaJI apply to a later lifting of a
suspension.

i
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Article 19
Duration and Termination
Either Party may terminale this Agreement unilaterally by notification to the other Part)'
through diplomatic channels. In such case, the Agreement shall be terminated six months
frotn lhe date when the other Party receives the notiftcation of terminalion. The Parties
shall continue Io apply the terms of this Agreement to Data lransmitted before its

termination.
Article 20
Entry inio Force

1'his Agreement shall enter into force on the date of the later note in an exchange of
diplomatic notes between the Parties confirming thai each Party has fullilled its interna!
lega! pmccdures necessary lo bring the Agreement into force.

Oone al

Jv.<i!.~J.~ W0. .„ .... „.„ this ./~a)' of .„A:ldi)~:i.t„„ ...fbJ.C}. in duplicalc,

in the Polish and Eng'ltsh languages, both tcxls being equallYauthentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF POLAND:

{;

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

