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Poprawka 5
Martine Roure

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a). W przypadku świadczenia usług na 
terytorium Unii, art. 11 ust. 4 ma 
zastosowanie niezależnie od położenia 
geograficznego KSR.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić, że w przypadku gdy oferowane usługi wykonywane są na terytorium 
europejskim, europejskie przepisy w zakresie ochrony danych mają zastosowanie nawet jeżeli 
KSR ma siedzibę w kraju poza UE.

Poprawka 6
Martine Roure

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b). Dane osobowe są przetwarzane w 
ramach działalności KSR wyłącznie w 
celu dokonywania rezerwacji lub 
wystawiania biletów na produkty 
transportowe. Właściwe organy policyjne 
państw członkowskich lub państwa 
trzeciego nie mają dostępu do danych 
osobowych znajdujących się w KSR. 

Or. fr
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Poprawka 7
Martine Roure

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku danych szczególnej 
kategorii, o których jest mowa w art. 8 
dyrektywy 95/46/WE, dane te mogą być 
przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, 
której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej 
zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku danych szczególnej 
kategorii, o których jest mowa w art. 8 
dyrektywy 95/46/WE, dane te mogą być 
przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, 
której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej 
i świadomej zgody na ich przetwarzanie.

Or. fr

Poprawka 8
Martine Roure

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przekazanie danych krajom trzecim 
jest możliwe wyłącznie w przypadku 
sporów dotyczących faktur i zgodnie z 
art. 25 dyrektywy 95/46/WE.

Or. fr

Poprawka 9
Martine Roure

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Zastosowanie mają przepisy dyrektywy 
95/46/WE dotyczące bezpieczeństwa 
przetwarzania danych; mogą one zostać 
uzupełnione w celu uściślenia kwestii 
szczególnego bezpieczeństwa danych 



AM\718504PL.doc 5/5 PE404.767v01-00

PL

przetwarzanych przez KSR. Przyjmowane 
są zatem odpowiednie środki 
bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, 
że poszczególne typy danych zawartych w 
KSR są przetwarzane oddzielnie, zgodnie z 
ich różnymi funkcjami.

Or. fr

Uzasadnienie

KSR może spełniać funkcje globalnego interfejsu dla linii lotniczych, ale także usługodawcy w 
przypadku konkretnej linii lotniczej. Należy w związku z tym przyjąć szczególne środki 
bezpieczeństwa w celu wyraźnego podzielenia danych według ich różnych funkcji.
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