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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/67925 mają zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

państwa członkowskie w kontekście 

wdrażania niniejszej dyrektywy. 

Stosowanie systemu unijnego TDP wiąże 

się z koniecznością przetwarzania danych 

osobowych w celu potwierdzenia 

tożsamości wnioskodawcy, wydrukowania 

naklejki unijnego TDP oraz zapewnienia 

osobie, której dane dotyczą, możliwości 

sprawnego odbycia podróży. Należy 

doprecyzować gwarancje mające 

zastosowanie do przetwarzanych danych 

osobowych, takie jak maksymalny okres 

zatrzymywania gromadzonych danych 

osobowych. Aby zapobiec potencjalnym 

nadużyciom, należy ustanowić 

maksymalny okres zatrzymywania danych, 

wynoszący trzy lata. Usunięcie danych 

osobowych wnioskodawców powinno 

pozostawać bez uszczerbku dla możliwości 

monitorowania stosowania niniejszej 

dyrektywy przez państwa członkowskie. 

(20) Przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/67925 mają zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych przez 

państwa członkowskie w kontekście 

wdrażania niniejszej dyrektywy. 

Stosowanie systemu unijnego TDP wiąże 

się z koniecznością przetwarzania danych 

osobowych w celu potwierdzenia 

tożsamości wnioskodawcy, wydrukowania 

naklejki unijnego TDP oraz zapewnienia 

osobie, której dane dotyczą, możliwości 

sprawnego odbycia podróży. Należy 

doprecyzować gwarancje mające 

zastosowanie do przetwarzanych danych 

osobowych, takie jak maksymalny okres 

zatrzymywania gromadzonych danych 

osobowych. Aby zapobiec potencjalnym 

nadużyciom, należy ustanowić 

maksymalny okres zatrzymywania danych. 

Okres ten powinien być proporcjonalny i 

nie powinien przekraczać 90 dni od 

upływu ważności wydanego unijnego 

TDP. Anonimizacja lub usunięcie danych 

osobowych wnioskodawców powinny 

pozostawać bez uszczerbku dla możliwości 

monitorowania stosowania niniejszej 

dyrektywy przez państwa członkowskie. 

__________________ __________________ 
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25 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U. L 119 

z 4.5.2016, s. 1). 

25 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U. L 119 

z 4.5.2016, s. 1). 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodatkowych zabezpieczeń 

i wymagań, łącznie z normami 

dotyczącymi wzmocnionej ochrony przed 

fałszowaniem, podrabianiem oraz 

przerabianiem; 

b) dodatkowych niebiometrycznych 

zabezpieczeń i wymagań, łącznie z 

normami dotyczącymi wzmocnionej 

ochrony przed fałszowaniem, 

podrabianiem oraz przerabianiem; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli Komisja zamierza dodać cechy biometryczne, należy tego dokonać w drodze aktu 

delegowanego. 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwo członkowskie udzielające 

pomocy i państwo członkowskie 

obywatelstwa przechowują dane osobowe 

wnioskodawcy przez okres nie dłuższy niż 

trzy lata. Po upływie okresu 

zatrzymywania dane osobowe 

wnioskodawcy są usuwane. 

4. Państwo członkowskie udzielające 

pomocy i państwo członkowskie 

obywatelstwa przechowują dane osobowe 

wnioskodawcy przez okres nie dłuższy niż 

90 dni od upływu ważności wydanego 

unijnego TDP. Po upływie okresu 

zatrzymywania dane osobowe 

wnioskodawcy są usuwane. 

Zanonimizowane dane mogą być 

przechowywane, jeśli są konieczne do 

monitorowania i oceny niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

 


