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Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Poniedziałek, 25 listopada 2019 r. w godz. 19.00–22.30
w Parlamencie Europejskim

STRASBURG

Wysłuchanie kandydata Endre SZABÓ

1. Czy może Pan podać powody, dla których ubiega się Pan o to stanowisko, i dlaczego
uważa się Pan za odpowiedniego kandydata?

Moja odpowiedź na pytanie, dlaczego ubiegam się o stanowisko Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych i jaka jest moja główna motywacja, jest bardzo prosta: ochrona prywatności.
Kiedy byłem młodym prawnikiem, byłem pod ogromnym wrażeniem ustawy o ochronie
prywatności, a także tego, jak ochrona danych może poprawić jakość życia obywateli. Całą
swoją karierę zawodową poświęciłem ochronie danych osobowych, a od prawie 17 lat
codziennie mam do czynienia z przepisami o ochronie danych. Jako kolejny EIOD
chciałbym kontynuować tę pracę i będę nadal w pełni dążyć do zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony danych. Jako EIOD zamierzam również doprowadzić do tego, by ochrona
danych była rzeczywistością w codziennym życiu wszystkich mieszkańców UE.

Mój życiorys zawiera dość dokładny opis mojego doświadczenia w kwestii ochrony danych
osobowych na szczeblu europejskim. W niniejszej odpowiedzi pisemnej chciałbym zwrócić
uwagę na następujące elementy:

- W latach 2006–2007 pełniłem funkcję krajowego eksperta przy EIOD. Ten 18-
miesięczny okres dał mi możliwość udziału w pracach EIOD i bezpośredniego
przyglądania się działaniom unijnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

- Moje funkcje w czasie węgierskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W
pierwszym półroczu 2011 byłem przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Wymiany
Informacji i Ochrony Danych (DAPIX). W tym okresie Rada przyjęła konkluzje
opracowane przez rządy państw członkowskich w odpowiedzi na komunikat Komisji
Europejskiej w sprawie reformy ochrony danych. Było to przed przyjęciem RODO,
jednak już wówczas stanowiło to przedmiot długich debat, które wiele lat później
doprowadziły do stworzenia nowych ram prawnych.

- Regularnie uczestniczę w posiedzeniach Europejskiej Rady Ochrony Danych. Od
2015 r. jestem w niej przewodniczącym grupy ekspertów ds. współpracy1. Grupa ta

1 Przed 25 maja 2018 r. stanowiła część Grupy Roboczej Art. 29.
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opracowała szereg dokumentów dotyczących współpracy organów nadzorczych ds.
ochrony danych.

Z powyższego wynika, że moje doświadczenie zawodowe jest wartościowe z punktu
widzenia stanowiska EIOD. Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem do pełnienia funkcji
aktywnego członka sieci organów ochrony danych. Moja długoletnia praca w Europejskiej
Radzie Ochrony Danych (EROD) i Grupie Roboczej Art. 29 oraz doświadczenie w instytucji
państwa członkowskiego dają mi solidną podstawę do wykonywania zadań EIOD zgodnie z
najwyższymi standardami zawodowymi.

Europejski Inspektor Ochrony Danych dociera do szerokiego grona odbiorców w Unii
Europejskiej, a także na szczeblu globalnym. Jest to wyzwanie, które uważam za niezwykle
motywujące. Z radością podejmę się zadań, jakie się z tym wiążą. Jestem pewien, że wspólnie
z profesjonalnymi i zaangażowanymi pracownikami Sekretariatu EIOD uda nam się osiągnąć
te cele.

Jestem do dyspozycji Unii Europejskiej, aby służyć jej obywatelom.

2. Czy mógłby Pan opisać swoją wizję przyszłości organu, którym kierowałby Pan jako
EIOD, w tym ewentualne wyzwania, jakie Pan przewiduje, oraz Pańskie priorytety dla
tego niezależnego organu?

Kwestia przyszłości prywatności musi być obecna w każdej dyskusji na temat przyszłości
EIOD. Uważam, że utrzyma się tendencja kształtowania zmian społecznych przez zmiany
technologiczne. Zachowanie użytkowników ma znaczący wpływ na życie prywatne innych i
ich sytuację społeczną. Wszystkie organy ochrony danych muszą wykonywać swoje obowiązki
w tym kontekście. Zakończenie procesu legislacyjnego, który rozpoczął się w ostatnich latach,
ale nie został jeszcze sfinalizowany, jest pilnym zadaniem. W nadchodzących latach potrzebna
będzie nie radykalna reforma ochrony danych, lecz raczej dokończenie rozpoczętych prac i
zapewnienie spójnego i skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów. Biorąc to
pod uwagę, możemy wskazać następujące priorytety na najbliższą kadencję EIOD:

- Monitorowanie zmian technologicznych i społecznych w celu skutecznego
egzekwowania przepisów.

- Analiza wykorzystania danych osobowych jako towaru i środka płatniczego.

- Ułatwianie współpracy między organami ds. ochrony danych, organami ds.
ochrony konsumentów i organami ochrony konkurencji w celu ochrony obywateli.

Podobnie jak wszystkie organy ochrony danych EIOD ma również za zadanie ochronę
prywatności i danych osobowych oraz poprawę jakości życia obywateli. Podzielam wartości,
na jakich ma opierać się strategia działania EIOD na lata 2014–2019: uczciwość, przejrzystość,
bezstronność i pragmatyzm. Kierowałbym EIOD w oparciu o te wartości i oczekiwałbym ich
przestrzegania przez wszystkich swoich pracowników. Jeżeli chodzi o strategię kadrową,
starałbym się zaangażować jak największą liczbę osób w prace EIOD, na przykład w roli
ekspertów krajowych pracujących dla organu odpowiedzialnego za ochronę danych w
danym państwie członkowskim. Taka wymiana doświadczeń i ścisła współpraca przyniosą
rezultaty korzystne dla wszystkich stron.
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EIOD jest zobowiązany do wydawania opinii w sprawie aktów ustawodawczych Unii
Europejskiej. W tym kontekście EIOD musi pozostać wiarygodnym partnerem i być dostępny
na wszystkich etapach procesu legislacyjnego, aby móc prowadzić dyskusje ze
współustawodawcami. Należy utrzymać dobrą współpracę między EROD i EIOD w
dziedzinie prawodawstwa.

W obszarze kontroli i egzekwowania przepisów opracuję strategię, która na podstawie
doświadczeń z lat poprzednich będzie identyfikować priorytety i podkreślać przypadki
przetwarzania danych, które zasługują na szczególną uwagę. Przy wdrażaniu tej strategii
priorytetowo traktowane będą konsultacje, które mogą ułatwić legalność przetwarzania
danych, które jeszcze się nie rozpoczęło. Koordynacja kontroli organów państw
członkowskich w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych musi być
kontynuowana w przyszłości.

Ostatecznym celem ochrony danych jest ochrona jednostki. Przepisy o ochronie danych
czasami pokrywają się z przepisami dotyczącymi konkurencji i ochrony konsumentów.
Rozdzielenie obowiązków w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania
pozostanie ważną kwestią w przyszłości, w związku z czym należy kontynuować prace nad
cyfrową platformą koordynacyjną EIOD.

EIOD odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu ochrony prywatności zarówno w Unii
Europejskiej, jak i poza jej granicami. EIOD pełni rolę globalną i ponosi globalną
odpowiedzialność. Rosnące znaczenie ochrony danych ma wpływ na każdy podmiot na
świecie. Każdy z nich poszukuje partnera, który pełniłby rolę swoistego przewodnika, latarni
oświetlającej drogę. Jest to nieuchronnie funkcja organów ochrony danych, takich jak EIOD, i
oczekiwania te mogą zostać spełnione, jeżeli zapewni się wystarczającą liczbę pracowników i
odpowiednie środki finansowe. Będzie to wyzwaniem dla EIOD.

Zainicjowałbym debatę publiczną na temat tego, jak rozumieć wartość danych w procesie
gospodarczym. Należy również przeanalizować kwestie dotyczące pewnego rodzaju podatku
od prywatności opartego na wykorzystaniu tych danych. Istnieje potrzeba rozważenia
opodatkowania korzyści uzyskanych z danych w dziedzinie prywatności, w szczególności
w przypadku gigantów technologicznych.

3. W jaki sposób zamierza Pan wypełnić rolę przyznaną EIOD z mocy prawa i dotyczącą
nadzoru nad agencjami w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a
także jakie jest Pana zdanie na temat wymiany danych osobowych przez agencje WSiSW
oraz z tymi agencjami, w szczególności w odniesieniu do nadzoru nad przekazywaniem
danych osobowych do państw trzecich?

Podejście do Unii Europejskiej zależy w dużym stopniu od sukcesu strategii politycznych w
zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zasługują one zatem na szczególną
uwagę ze strony wszystkich instytucji. Niektóre agencje działające w obszarze wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przetwarzają dużą ilość danych osobowych,
zwłaszcza EU-LISA. Kluczowym elementem nadzoru jest znalezienie właściwej równowagi
między bezpieczeństwem a prywatnością. Jest to obszar, który ma kluczowe znaczenie dla
mojej polityki w zakresie egzekwowania prawa.
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Nadzór Europolu jest szczególnym zadaniem EIOD, w trakcie którego zamierzam korzystać z
wymienionych poniżej narzędzi. Aby zapewnić skuteczną współpracę między EIOD a
Europolem, należy organizować regularne posiedzenia, w trakcie których omawiane będą
wszystkie kwestie dotyczące ochrony danych związane z planowanym ich
przetwarzaniem. Ma to również na celu egzekwowanie zasady uwzględniania ochrony
danych już w fazie projektowania.

Regularne monitorowanie działań Europolu jest również ważnym narzędziem, w które z
powodzeniem mogą być zaangażowani eksperci z państw członkowskich. Można również
stosować monitorowanie zdalne, samodzielnie bądź w ramach monitorowania działań
następczych. Monitorowanie ex ante pozwala zidentyfikować ryzyko i zarządzać nim w
przypadku planowanego przetwarzania danych oraz przetwarzania danych związanego ze
zwiększonym ryzykiem. Jest to również ważne narzędzie zapewniania zgodności z przepisami.

EIOD zapewni obsługę administracyjną Rady Współpracy Europolu, która obraduje dwa
razy w roku. Stanowi ona forum wymiany doświadczeń między organami w zakresie
monitorowania. Dzięki grupie ds. wspólnej kontroli parlamentarnej system posiada możliwość
demokratycznej kontroli. Zadaniem EIOD jest również wspieranie tego procesu.

Monitorowanie legalności przetwarzania danych przez agencje w obszarze sprawiedliwości i
spraw wewnętrznych wymaga współpracy między EIOD a organami państw
członkowskich. Chociaż zakładam, że monitorowanie danych dotyczących plików
przetwarzanych w jednostkach centralnych będzie odbywać się za pomocą opisanych powyżej
narzędzi, monitorowanie przetwarzania danych na szczeblu państw członkowskich, a tym
samym wykorzystanie danych otrzymanych od jednostki centralnej, wchodzić będzie w zakres
kompetencji organów ochrony danych państw członkowskich. Należy zharmonizować
wykonywanie tych dwóch kompetencji, aby działania były skuteczne. Obecnie dbają o to
grupy ds. koordynacji nadzoru, których obsługę administracyjną zapewnia EIOD. W tej roli
należy również wzmocnić koordynację w dziedzinie monitorowania na szczeblu państw
członkowskich i UE.

Moim zdaniem wymiana danych między instytucjami Unii Europejskiej jest warunkiem
skutecznego wykonywania zadań w celu zadbania o to, by egzekwowanie przepisów z
zakresu wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości było rzeczywistością w codziennym
życiu obywateli. Swobodny przepływ danych w Unii jest zatem zjawiskiem oczywistym i
oprócz wysokiego poziomu ochrony spełnione muszą zostać wszystkie warunki
umożliwiające osiągnięcie tego celu.

Jeśli chodzi o państwa spoza UE, stwierdzono, że poziom ochrony danych jest zgodny z
decyzjami Komisji tylko w niewielkiej części świata. W takich przypadkach ważną rolę
odgrywają inne narzędzia służące zapewnieniu zgodności. Z uwagi na fakt, że w tych
przypadkach transfer danych rozpoczyna się w Unii Europejskiej, czynność ta podlega
każdorazowo monitorowaniu przez organy ochrony danych. Należy prowadzić działania
monitorujące w sposób skoordynowany i regularny we współpracy z organami ds. ochrony
danych w państwach członkowskich, co podkreślono również w wyroku w sprawie Schrems.
Skuteczność unijnych strategii politycznych w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
zwiększy się, jeżeli zgodność zostanie osiągnięta przez jak największą liczbę krajów lub
organizacji międzynarodowych, a promowanie i wspieranie działań w tym zakresie uważam za
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ważne zadanie. Jednakże intensyfikacja wymiany danych z krajami spoza UE nie może
prowadzić do obniżenia poziomu ochrony.


