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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Okres zatrzymania danych Okres zatrzymania i depersonalizacji 

danych 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

dane PNR dostarczone przez 

przewoźników lotniczych do jednostki do 

spraw informacji o pasażerach były 

przechowywane w bazie danych przez 

okres 30 dni od przekazania ich do 

jednostki do spraw informacji o pasażerach 

pierwszego państwa członkowskiego, na 

terytorium którego lot międzynarodowy 

ma miejsce lądowania lub odlotu. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

dane PNR dostarczone przez 

przewoźników lotniczych do jednostki do 

spraw informacji o pasażerach były 

przechowywane w jej bazie danych przez 

okres 12 miesięcy od przekazania ich do 

jednostki do spraw informacji o pasażerach 

pierwszego państwa członkowskiego, na 

terytorium którego lot międzynarodowy 

ma miejsce lądowania lub odlotu. 

2. Po upływie 30 dni od przekazania 

danych PNR do jednostki do spraw 

informacji o pasażerach, o której mowa w 

ust. 1, dane są przechowywane przez 

jednostkę do spraw informacji o 

pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym 

okresie wszystkie elementy danych, które 

mogłyby posłużyć do identyfikacji 

pasażerów, których dotyczą dane PNR, są 

maskowane. Takie zanonimizowane dane 

są dostępne wyłącznie dla ograniczonej 

liczby pracowników jednostki do spraw 

informacji o pasażerach specjalnie 

upoważnionych do prowadzenia analizy 

danych PNR oraz opracowywania 

kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 

d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 

2. Po upływie 30 dni od przekazania 

danych PNR, o którym mowa w ust. 1, 

wszystkie dane PNR zostają 

zdepersonalizowane poprzez 

zamaskowanie elementów danych 

mogących posłużyć do bezpośredniej 

identyfikacji pasażera, do którego odnoszą 

się dane PNR. 
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jednostki do spraw informacji o 

pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 

przypadkach, w których można zasadnie 

uznać, że jest to niezbędne do 

prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi 

na konkretne i faktyczne zagrożenie lub 

ryzyko lub konkretne postępowanie 

przygotowawcze lub sądowe przed sądem 

karnym. 

Do celów niniejszej dyrektywy elementy 

danych, które mogłyby posłużyć do 

identyfikacji pasażera, którego dotyczą 

dane, i które powinny zostać 

przefiltrowane i zamaskowane to: 

Do celów niniejszej dyrektywy elementy 

danych, które mogłyby posłużyć do 

identyfikacji pasażera, którego dotyczą 

dane PNR, i które powinny zostać 

zamaskowane, to: 

– imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko 

innych pasażerów wymienionych w PNR 

oraz liczba pasażerów figurujących w PNR 

podróżujących razem; 

– imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko 

innych pasażerów wymienionych w PNR 

oraz liczba pasażerów figurujących w PNR 

podróżujących razem; 

– adres i dane kontaktowe; – adres i dane kontaktowe; 

 – wszelkie informacje dotyczące formy 

płatności, w tym adres na fakturze, o ile 

zawierają one informacje mogące 

posłużyć do identyfikacji pasażera, do 

którego odnoszą się dane PNR, lub 

wszelkich innych osób; 

 – informacje dotyczące programów 

lojalnościowych; 

– ogólne uwagi, o ile zawierają one 

informacje mogące posłużyć do 

identyfikacji pasażerów, do których 

odnoszą się PNR; oraz 

– ogólne uwagi, o ile zawierają one 

informacje mogące posłużyć do 

identyfikacji pasażerów, do których 

odnoszą się PNR; oraz 

– wszelkie zgromadzone dane pasażera 

przekazywane przed podróżą . 

– wszelkie zgromadzone dane pasażera 

przekazywane przed podróżą. 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 

dane PNR były usuwane po upływie 

okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek 

ten pozostaje bez uszczerbku dla 

możliwości wykorzystania danych w 

przypadkach, w których konkretne dane 

PNR zostały przekazane właściwemu 

organowi i są wykorzystywane w 

konkretnych postępowaniach 

przygotowawczych lub postępowań 

sądowych przed sądem karnym, w którym 

3. Po upływie 30 dni, o którym mowa w 

ust. 2, ujawnienie pełnych danych PNR 

jest dozwolone tylko wtedy, gdy: 
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to przypadku zatrzymanie takich danych 

przez właściwy organ regulowane jest 

prawem krajowym danego państwa 

członkowskiego. 

 a) istnieje uzasadnienie, by uznać, że jest 

to niezbędne do celów art. 6 ust. 2 lit. b); 

oraz 

 b) zostało ono zatwierdzone przez: 

 (i) organ wymiaru sprawiedliwości; lub 

 (ii) inny organ krajowy upoważniony na 

mocy prawa krajowego do ustalenia, czy 

zostały spełnione warunki ujawnienia, 

pod warunkiem powiadomienia 

inspektora ochrony danych w jednostce do 

spraw informacji o pasażerach i 

przeprowadzenia przez niego analizy ex 

post. 

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 

art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 

przez jednostkę do spraw informacji o 

pasażerach jedynie przez okres potrzebny 

do poinformowania właściwych organów 

o skojarzeniu danych. Jeżeli po 

indywidualnej analizie w sposób 

niezautomatyzowany wynik 

automatycznego porównania okazał się 

negatywny, jest on mimo to 

przechowywany, by uniknąć przyszłych 

„nieprawidłowych” skojarzeń 

maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 

że dane bazowe nie zostały jeszcze 

usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu 

lat, w którym to przypadku odpowiedni 

wpis przechowywany jest do czasu 

usunięcia danych bazowych. 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by 

dane PNR były definitywnie usuwane po 

upływie okresu, o którym mowa w ust. 1. 

Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku 

dla przypadków, gdy konkretne dane PNR 

zostały przekazane właściwemu organowi 

i są wykorzystywane w konkretnych 

sprawach do celów zapobiegania 

przestępstwom terrorystycznym lub 

poważnej przestępczości, ich wykrywania, 

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 

ich ścigania, kiedy to zatrzymanie takich 

danych przez właściwy organ regulowane 

jest prawem krajowym. 

Or. en 

 

 


