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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 Wojciecha Rafała WIEWIÓROWSKIEGO

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

Gdy w 2014 r. przedstawiłem komisji LIBE moją kandydaturę na stanowisko zastępcy
inspektora ochrony danych, wyjaśniłem, na jakich wartościach opiera się moje zaangażowanie
w ochronę praw podstawowych w UE. Dorastałem w państwie niedemokratycznym w czasach
wielkich niepokojów. Nigdy nie zapomnę wpływu państwa policyjnego i stanu wojennego na
zwykłych ludzi – paraliżującej świadomości, że prywatna korespondencja oraz rozmowy
telefoniczne są rutynowo kontrolowane przez władzę w imię „bezpieczeństwa” i dla „dobra
społeczeństwa”. Z osobistego doświadczenia wiem, jak cenna i krucha jest wolność i godność
jednostki.

Obecnie, po pięciu latach, wyznaję te same wartości. Ponadto mam teraz jednak cenne
doświadczenie w ich stosowaniu na stanowisku kierowniczym w instytucji UE. Przepisy o
ochronie danych w UE istnieją nie tylko po to, by zagwarantować, że obywatele traktowani są
sprawiedliwie i z szacunkiem; służą również wspieraniu ogólnego europejskiego interesu
publicznego, zwłaszcza dzięki stwarzaniu poczucia zaufania do uczciwego funkcjonowania
rynku wewnętrznego UE. Dlatego za swój wielki przywilej uważam to, że mogłem skutecznie
reagować na zasadne skargi obywateli dotyczące tego, jak organy UE postępują z ich danymi,
oraz uzmysławiać kierownictwu tych organów konieczność odpowiedzialnego działania, co
stanowi kluczowy element RODO i rozporządzenia 2018/1725.

Wcześniej pracowałem w sektorze prywatnym i zajmowałem się eksploracją danych i
znajdowaniem korelacji między zbiorami danych. Mam 25-letnie doświadczenie w dziedzinie
zarządzania informacją z perspektywy akademickiej, jednak przez ponad dziesięć lat
zajmowałem się też stosowaniem odnośnych zasad w praktyce, w krajowej służbie
publicznej.

Na początku 2015 r. – w ciągu pierwszych 100 dni naszej kadencji – wspólnie z Giovannim
Buttarellim opracowaliśmy trzytorową strategię przewidującą wejście z ochroną danych w
epokę cyfrową, nawiązywanie partnerstw globalnych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału w
ochronie danych w UE. Doskonale przygotowało mnie to do wprowadzenia naszego urzędu na
nowy poziom przywództwa, przez tworzenie inteligentnej i innowacyjnej administracji
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publicznej. Zamierzam kierować przez dawanie przykładu i wykorzystać efekt synergii, który
EIOD uzyskuje dzięki swemu wyjątkowemu miejscu w centrum unijnej struktury
instytucjonalnej, a także środowisk zajmujących się ochroną danych. Zamierzam wykorzystać
tę uprzywilejowaną pozycję, aby pomóc w podejmowaniu wyzwań społecznych i technicznych
trzeciej dekady XXI wieku. W ten sposób pragnę służyć idei europejskiej.

Ponadto do kluczowych elementów codziennych zadań EIOD należą obecnie rozumienie i
wyjaśnianie skutków nowych technologii. Nie tylko ze względów zawodowych, lecz także
jako ojciec dwóch córek, które należą do XXI-wiecznego

„pokolenia Z”, urodzonego w świecie cyfrowym, jestem zdecydowany dbać o to, by cyfryzacja
społeczeństwa i gospodarki przynosiła korzyści wszystkim obywatelom, a zwłaszcza
przyszłym pokoleniom. Pod moim kierownictwem urząd EIOD zajmie się nie tylko sztuczną
inteligencją czy internetem rzeczy, lecz także będzie rozumieć rolę prywatności w epoce
informatyki kwantowej, transhumanizmu, interfejsów człowiek-komputer oraz powszechnego
przechowywania danych.

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?

W czasach studenckich byłem dyrektorem do spraw IT w Europejskim Stowarzyszeniu
Studentów Prawa. Inspiracją stało się dla mnie motto tego stowarzyszenia: „Sprawiedliwy
świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. To nie tylko
romantyczna mrzonka. Idea ta przyświecała całej mojej działalności, począwszy od pierwszych
doświadczeń w sektorze prywatnym i w środowisku akademickim, aż po służbę w administracji
publicznej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Z niej też czerpię wiarę w
projekt europejski. Żywię głębokie przekonanie, że EIOD powinien przyczyniać się do budowy
sprawiedliwego świata. Praworządność i godność ludzka powinny znajdować się w centrum
uwagi, gdyż należy pamiętać, że chronimy nie dane, a ludzi, których te dane dotyczą. Ponadto
poszukując globalnych rozwiązań w zakresie ochrony prywatności, powinniśmy szanować
różnorodność kulturową Europejczyków, a także uwzględniać różnice kulturowe i prawne.

Administracja europejska powinna być inteligentna i innowacyjna. Powinna umieć
adaptować nowe technologie i modele biznesowe oraz wykorzystywać je również do tego, by
czynić ochronę danych bardziej inteligentna i nowoczesną. Chcę również, by sam urząd EIOD
działał inteligentniej: w pełni wykorzystywał najnowsze technologie, wysłuchiwał, co szerokie
grono zainteresowanych podmiotów reprezentujących przemysł, społeczeństwo obywatelskie i
środowisko akademickie ma do powiedzenia na temat „najlepszych i najgorszych uczniów”,
jeśli chodzi o wykorzystywanie danych osobowych, zaszczepiał postępową i dynamiczną
kulturę zarządzania oraz doceniał i pielęgnował różnorodne talenty swoich pracowników. W
rozporządzeniu 2018/1725 powierzono EIOD solidny zbiór uprawnień do egzekwowania
przepisów, lecz także do nawiązywania kontaktów z organami unijnymi i do uświadamiania im
konieczności odpowiedzialnego postępowania z danymi w myśl zasady rozliczalności. Będę w
pełni korzystać z tych uprawnień, odważnie i bezstronnie, z wyraźnym naciskiem na
zapewnienie jak najlepszego rezultatu dla obywateli, których ochrona stanowi rację bytu EIOD.

Prawo europejskie – nie tylko klasyczne akty dotyczące ochrony danych, ale cały dorobek
wspólnotowy – powinno stanowić punkt odniesienia dla wszystkich nowych regulacji na
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całym świecie. Obecnie UE wywiera znaczący wpływ na regulacje dotyczące gospodarki
cyfrowej, nie możemy jednak przyjąć tej pozycji za pewnik. Jeżeli pozwolimy sobie na
obniżenie standardów, wówczas inne państwa świata będą coraz częściej zwracały się w stronę
innych modeli, takich jak model chiński czy modele, które prawdopodobnie pojawią się w
Indiach i w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Praktyczne stanowiska EIOD będą bazować na osiągnięciach moich poprzedników. W tym
sensie proponuję pewną ciągłość, nie możemy jednak spocząć na laurach. Słowami Lewisa
Carrolla – „Trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli
chce się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej” [tłum. M.
Słomczyński].

Zdaję sobie sprawę ze szczególnej roli, którą EIOD pełni w Europejskiej Radzie Ochrony
Danych (EROD) jako organ członkowski zapewniający obsługę sekretarską i która obejmuje
dbanie o to, by RODO przyniosło namacalne efekty w terenie w ciągu najbliższych pięciu lat.
Będę wspierać przewodniczącego EROD za pośrednictwem pracy wysoko wykwalifikowanych
administratorów i przez udostępnianie wyposażenia, a także uczynię wszystko, co w mojej
mocy, aby pomóc temu organowi osiągnąć sukces w spójnym i solidnym egzekwowaniu
RODO w całej UE.

W kwestiach polityki będę służyć Parlamentowi, a także Radzie i Komisji przemyślanym i
obiektywnym doradztwem co do sposobu reagowania na największe wyzwania nadchodzących
lat, w tym w zakresie rozwoju i wdrażania rozwiązań takich jak systemy sztucznej inteligencji,
biometryka i rozpoznawanie twarzy, technologia blockchain, informatyka kwantowa oraz
techniki szyfrowania – we wszystkich tych dziedzinach przepisy dotyczące ochrony danych
mogą i powinny stanowić istotny drogowskaz.

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?

Jednym z głównych wyzwań reformy ochrony danych w Unii Europejskiej w ostatnich latach
była restrukturyzacja różnorodnych systemów nadzoru w UE w ramach jej dawnego „trzeciego
filaru”. Organy prawodawcze UE doprowadziły do większej zbieżności przepisów
dotyczących przekazywania danych na potrzeby egzekwowania prawa przez agencje WSiSW
(rozdział V dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych, rozdział IX
rozporządzenia 2018/1725, art. 25 rozporządzenia w sprawie Europolu, art. 56–59
rozporządzenia w sprawie Eurojustu). Zawsze opowiadałem się za większą spójnością

tych przepisów. Postulowałem też jednak umożliwienie pewnej elastyczności, gdy to konieczne
do zachowania podziału władzy na szczeblu krajowym (zwłaszcza niezależności władzy
sądowniczej) lub gdy korzystanie z innych narzędzi przekazywania danych może odpowiadać
szczególnym potrzebom agencji związanym z wykonywaniem jej mandatu. Jednocześnie
pamiętam, że 30 kwietnia 2022 r. upływa termin przeglądu odpowiednich przepisów określony
w art. 98 rozporządzenia 2018/1725. Uważam, że naszym celem powinno być ujednolicenie
tej mnogości podejść, w miarę możliwości i z uwzględnieniem szczególnych okoliczności
każdego przypadku.
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EIOD dysponuje szeregiem narzędzi służących nadzorowi nad agencjami do spraw WSiSW
oraz świadczeniu doradztwa na rzecz organów prawodawczych w związku z ich działaniami
dotyczącymi przetwarzania danych. Przez ostatnie cztery lata odpowiadałem za nadzór i
egzekwowanie przepisów w EIOD, miałem zatem sposobność przetestować wszystkie te
narzędzia, w tym z perspektywy doradztwa, zaleceń oraz ich rygorystycznego
egzekwowania, co obejmowało również w razie konieczności zakazywanie operacji
niemających odpowiedniej podstawy prawnej. Podobne zasady będą odgrywać zasadniczą
rolę w nadzorze nad instytucjami UE, takimi jak Eurojust lub Prokuratura Europejska. W
praktyce działania EIOD dotyczące Europolu nie różnią się zbytnio od działań dotyczących
pozostałych agencji do spraw WSiSW. Chciałbym zatem pełnić rolę nadzorczą w stosunku do
agencji do spraw WSiSW, zajmując się postulatami dotyczącymi interoperacyjności systemów
oraz przekazywaniem danych osobowych przez te agencje do państw trzecich. W szczególności
proponuję skupić się na następujących kwestiach:

a) konsultacje w sprawie aktów ustawodawczych na podstawie art. 42 rozporządzenia
2018/1725:

(1) zabezpieczenie instytucjonalne w celu zapewnienia zgodności z art. 16 TFUE oraz
art. 7 i 8 Karty, w tym w odniesieniu do umów międzynarodowych dotyczących
przekazywania danych na potrzeby egzekwowania prawa (zob. opinia EIOD nr
2/2018 w sprawie przekazywania danych Europolu do państw Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej);

(2) narzędzie wspomagające spójność przepisów o ochronie danych w poszczególnych
unijnych aktach prawnych, w tym przepisów dotyczących przekazywania danych
osobowych do państw trzecich;

b) nadzorowanie i egzekwowanie praktycznego stosowania przepisów o ochronie danych
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE;

c) udział EIOD w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych, mającej za zadanie
dbać o to, by unijne przepisy o ochronie danych były stosowane spójnie nie tylko z
RODO, lecz także z dyrektywą w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych.

To ostatnie jest szczególnie istotne, gdyż agencje do spraw WSiSW otrzymują większość
operacyjnych danych osobowych od właściwych organów krajowych, które podlegają
wspomnianej dyrektywie. Dotychczas EROD prowadziła ograniczone prace w tym obszarze.
Pod moim kierownictwem urząd EIOD będzie nadal starać się o to, by powstały dalsze
wytyczne dotyczące tej dyrektywy skierowane do organów ścigania.


