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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje rozporządzenie będące przedmiotem niniejszej 
opinii i jego cel, którym jest dalsza harmonizacja przepisów Unii Europejskiej dotyczących 
ochrony danych osobowych.

Cel niniejszej opinii jest następujący: oczywistym wydaje się, że kwestii ochrony danych 
osobowych pracowników w całej Europie nie można uregulować w sposób kompleksowy 
jednym artykule. Dlatego dużo istotniejsze jest, aby ustalić odpowiednie ramy ochrony 
danych osobowych. Kolejnym etapem w procesie tworzenia rzeczywistego europejskiego 
rynku wewnętrznego i rynku pracy może być uregulowanie na poziomie europejskim 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób zatrudnionych. Byłoby to możliwe 
w oparciu o art. 288 TFUE.

Pomimo tego, że większość danych osobowych w Unii Europejskiej przetwarzana jest w 
związku z zatrudnieniem, ochronie danych osobowych pracowników poświęcono w 
rozporządzeniu niewiele miejsca. Co więcej, poziom abstrakcji tego rozporządzenia utrudnia 
interpretowanie określonych nim zasad w kontekście zatrudnienia.

W opinii sprawozdawczyni najlepszym sposobem rozwiązania problemu związanego z 
ochroną danych osobowych pracowników w tym rozporządzeniu jest ograniczenie zakresu 
poniższej opinii do art. 82. Artykuł ten stwarza możliwość rozszerzenia zakresu 
merytorycznego, a także połączenia różnych artykułów tego rozporządzenia, które istotne są z 
punktu widzenia ochrony danych osobowych pracowników.

Art. 82 ust. 1 i motyw 124

Na obecnym etapie omawiane rozporządzenie może gwarantować jedynie ochronę 
podstawową, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony danych osobowych pracowników. Każde 
państwo członkowskie musi mieć możliwość dalszego ustalania standardów, które byłyby 
korzystniejsze dla pracowników, niż te zawarte w rozporządzeniu. Ustalanie takich norm 
powinno być możliwe również w drodze układów zbiorowych. Sformułowanie „W granicach 
niniejszego rozporządzenia [...]”, powinno zostać odrzucone z wielu powodów. Po pierwsze 
jest ono sprzeczne z zakresem wyłączeń określonych w art.82, a w połączeniu z aktami
delegowanymi, które Komisja może zaproponować na mocy art. 82, może ono doprowadzić 
do powstania niezmiernie skomplikowanej sytuacji. Po drugie, w najgorszym wypadku 
mogłoby to oznaczać, iż państwa członkowskie nie będą mogły ustalać żadnych dalej idących
reguł. Ponadto wyboru tego sformułowania dokonano przypuszczalnie w sposób arbitralny, 
jako że inne klauzule otwierające, np. te odnoszące się do środków masowego przekazu, nie 
zawierają takiego ograniczenia.

Art. 82 ust. 1b

Ponieważ Komisja do tej pory nie złożyła żadnej konkretnej propozycji dotyczącej ochrony 
danych osobowych pracowników oraz mając na uwadze kilka kwestii merytorycznych 
zawartych w rozporządzeniu i związanych z ochroną danych osobowych, konieczne jest 
ustalenie minimalnych standardów ochrony, które obowiązywałyby w całej Europie. Czterech 
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wymienionych poniżej podpunktów nie należy uznawać za zamkniętą listę, lecz za podstawę 
kompleksowego prawa europejskiego związanego z ochroną danych osobowych.

Art. 82 ust. 1c

Rola inspektora ochrony danych jest niezwykle istotna. Dlatego też sprawą oczywistą 
powinno być to, iż osoba ta wykonuje swoje obowiązki na korzyść pracownika i nie 
obawiając się jakiejkolwiek presji lub wpływów zewnętrznych. Inspektor ochrony danych 
powinien być objęty szczególną ochroną przed zwolnieniem i zakazem dyskryminacji.

Art. 82 ust. 1e i motyw 124 a

Wniosek Komisji nie precyzuje w wystarczającym stopniu wytycznych związanych z 
przekazywaniem danych wewnątrz danego koncernu na terenie UE. Niniejsza poprawka ma 
na celu naprawienie tego niedociągnięcia przy jednoczesnej ochronie interesów pracowników.

Art. 82 ust. 1f i motyw 34

Całkowite wykluczenie zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych 
nie przyniesie pożądanych rezultatów w kontekście zatrudnienia. Dlatego sprawozdawczymi 
proponuje, aby nawet w sytuacji braku równowagi pomiędzy stronami, zgoda była podstawą 
prawną do przetwarzania danych, jeżeli miałoby to przynieść pracownikowi jakiekolwiek 
korzyści prawne lub finansowe.

Art. 82 ust. 3

W opinii sprawozdawczyni akty delegowane powinny mieć zastosowanie jedynie w 
przypadku, gdy niematerialne elementy omawianego rozporządzenia muszą zostać szybko 
i sprawnie dostosowane do zmian technicznych i związanych z bezpieczeństwem. 
W propozycji Komisji było to do tej pory sformułowane w sposób zbyt ogólny. Oprócz ust. 1 
należy kontynuować należy regulowanie – przy pomocy aktów delegowanych – również 
nowego ust. 1c.

Art. 82 ust. 3a

Niniejsza klauzula przeglądowa umożliwia ponowną ocenę.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zgoda nie powinna stanowić ważnej 
podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych w sytuacji wyraźnego braku 
równowagi między podmiotem danych a 
administratorem. Dotyczy to w 
szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia 
Jeśli administrator jest organem 
publicznym, brak równowagi wystąpiłby 
wyłącznie w przypadku operacji 
przetwarzania szczególnych danych, gdy 
organ publiczny może nałożyć obowiązek 
na mocy odpowiednich uprawnień 
publicznych a zgody nie można uznać za 
wyrażoną dobrowolnie, uwzględniając 
interes podmiotu danych.

(34) Zgoda nie powinna stanowić ważnej 
podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych w sytuacji wyraźnego braku 
równowagi między podmiotem danych a 
administratorem. Dotyczy to w 
szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia W 
kontekście zatrudnienia przetwarzanie 
danych osobowych stanowi wyjątek, jeżeli 
służy ono głównie prawnym lub 
finansowym interesom pracownika. Jeśli 
administrator jest organem publicznym, 
brak równowagi wystąpiłby wyłącznie w 
przypadku operacji przetwarzania 
szczególnych danych, gdy organ publiczny 
może nałożyć obowiązek na mocy 
odpowiednich uprawnień publicznych a 
zgody nie można uznać za wyrażoną 
dobrowolnie, uwzględniając interes 
podmiotu danych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
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przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania. Przetwarzania 
dokonuje osoba prawna, a dotyczy ono 
ponad 250 osób rocznie.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, w
granicach niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania
danych osobowych w sektorze
zatrudnienia.

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość regulacji przetwarzania danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia zgodnie z zasadami i 
minimalnymi standardami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim istnieje 
ustawowa podstawa dla uregulowania 
spraw z zakresu stosunku zatrudnienia w
drodze porozumienia między 
przedstawicielami pracowników a 
kierownictwem przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstwa dominującego w grupie 
przedsiębiorstw (układ zbiorowy) lub w 
trybie dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 6 maja 2009 r. w 
sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym1, 
takie porozumienie może regulować także 
przetwarzanie danych osobowych w
kontekście zatrudnienia; w tym 
konkretnym przypadku istnieje możliwość 
zastosowania odstępstw i wyjątków 
zgodnie z prawem krajowym i krajowymi 
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praktykami.
________________
1 Dz.U.L 122 z 16.5.2009, s. 28.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124a) W celu obrony interesów firmy 
bezpośrednio związanych z zatrudnieniem, 
dozwolone jest również przekazywanie i 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w obrębie grupy 
przedsiębiorstw. Powyższe nie może 
naruszać słusznych interesów podmiotu 
danych. Dane pracowników obejmują 
wszystkie rodzaje danych osobowych 
podmiotu danych, które są bezpośrednio 
związane z kontekstem zatrudnienia. 
Przepis art. 82 ust. 4 uwzględnia 
rozpowszechnioną praktykę przetwarzania 
danych osobowych osób zatrudnionych w 
grupach przedsiębiorstw.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych 
niemających miejsca zamieszkania w Unii 
przez administratora lub podmiot 
przetwarzający mający siedzibę w Unii, 
jeśli prowadzą oni działalność 
gospodarczą w kraju/ach trzecim/ch.

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter ma interes podstawowych praw i 
wolności podmiotu danych, które 
wymagają ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy podmiotem danych jest 
dziecko. Przepisu tego nie stosuje się do 
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonaniu ich zadań.

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora – lub 
przez osobę(-y) trzecią(-e), której(-ym) 
dane są komunikowane – z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy nadrzędny charakter ma 
interes podstawowych praw i wolności 
podmiotu danych, które wymagają ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy 
podmiotem danych jest dziecko. Przepisu 
tego nie stosuje się do przetwarzania 
realizowanego przez organy publiczne w 
wykonaniu ich zadań.

Uzasadnienie

Aby system negocjacji zbiorowych funkcjonował prawidłowo, związki zawodowe muszą mieć 
możliwość monitorowania przestrzegania układów zbiorowych. Obecnie odbywa się to w 
ramach art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE. W art. 7 lit. f) uznaje się uzasadniony interes osoby 
trzeciej w przetwarzaniu danych osobowych. Pracodawcę postrzega się najczęściej jako 
administratora, a związek zawodowy jako osobę trzecią.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące zgodności z prawem przetwarzania danych stanowią meritum przepisów 
dotyczących ochrony danych. Jako że przepisy dotyczące aktów delegowanych muszą 
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ograniczać się wyłącznie do innych niż zasadnicze elementów rozporządzenia, należy skreślić 
ust. 5.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
nich oraz przetwarzania danych 
genetycznych lub danych dotyczących 
zdrowia lub seksualności, wyroków 
skazujących lub powiązanych środków 
zabezpieczających.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zbierania danych 
osobowych nie od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o źródle 
pochodzenia tych danych osobowych.

3. W przypadku zbierania danych 
osobowych nie od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o źródle 
pochodzenia tych danych osobowych. 
Obejmowałoby to dane uzyskane 
niezgodnie z prawem od osoby trzeciej i 
przekazane administratorowi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. O ile przepisy ust. 4 i 6 niniejszego 
artykułu są zgodne z wymogami 
dotyczącymi danych zawartymi w 
niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza z 
uwzględnianiem ochrony prywatności już 
w fazie projektowania, nie zmieniają one 
prawa organów publicznych do 
przechowywania danych do celów 
dokumentacji dowodowej poświadczającej 
historię danego przypadku.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa lub organizacji
zatrudniających mniej niż 250 osób, 
którzy przetwarzają dane osobowe jedynie 
w ramach działalności pobocznej w 
stosunku do działalności głównej.

b) przedsiębiorstwa lub organizacji, które
przetwarzają dane osobowe jedynie w 
ramach działalności pobocznej w stosunku 
do działalności głównej.

Uzasadnienie

Limit 250 pracowników stawia pracodawców w sytuacji nierówności, dyskryminuje większe 
przedsiębiorstwa i w żadnym wypadku nie jest konieczny, aby osiągnąć cel. Liczba 
pracowników nie jest skorelowana z ilością lub rodzajem danych osobowych 
przechowywanych przez organizację. Mała organizacja posiadająca tylko kilku pracowników 
może administrować ogromną ilością przekazanych danych osobowych i odwrotnie. Ponadto 
limit ten nie we wszystkich aspektach podlega łatwej interpretacji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wyznaczają inspektora ochrony danych, w 
każdym przypadku, w którym:

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wyznaczają po zatwierdzeniu przez 
zakładowy organ reprezentujący interesy 
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pracowników inspektora ochrony danych, 
w każdym przypadku, w którym:

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzania dokonuje organ lub 
podmiot publiczny; lub

a) przetwarzania dokonuje organ lub 
podmiot publiczny lub odbywa się ono w 
ich imieniu; lub

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzania dokonuje
przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób 
lub więcej; lub

b) przetwarzania dokonuje osoba prawna i 
dotyczy ono ponad 250 podmiotów danych 
rocznie; lub

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przetwarzane dane mają szczególnie 
newralgiczny charakter, np. medyczny; 
lub

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 2. Grupa organizacji, o której mowa w 
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lit. b), grupa przedsiębiorstw może 
wyznaczyć jednego inspektora ochrony 
danych.

ust. 1 lit. a) i b), może wyznaczyć jednego 
inspektora ochrony danych, o ile ma to 
zastosowanie do jednej jurysdykcji.

Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach władze publiczne działają w wielu obszarach jak quasi-
przedsiębiorstwa. Rozporządzenie nie powinno zakazywać możliwości wyznaczenia jednego 
inspektora ochrony danych dla grupy złożonej jednocześnie z podmiotów sektora publicznego 
i prywatnego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia Minimalne standardy przetwarzania 
danych w kontekście zatrudnienia

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, w 
szczególności dla celów procedury 
rekrutacyjnej, wykonania umowy o pracę, 
w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa lub
przez umowy zbiorowe, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Zgodnie z zasadami ustalonymi na 
mocy niniejszego rozporządzenia i mając 
na uwadze zasadę proporcjonalności
państwa członkowskie mogą przyjąć za 
pomocą przepisów prawa przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności
między innymi dla celów procedury 
rekrutacyjnej i aplikacyjnej w ramach 
grupy przedsiębiorstw, wykonania umowy 
o pracę, w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa i przez 
umowy zbiorowe, porozumień 
zakładowych i umów zbiorowych 
zawieranych zgodnie z prawem krajowym 
i krajowymi praktykami, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
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bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

Nie można istotnie naruszyć poziomu 
ochrony przewidzianego niniejszym 
rozporządzeniem. Na zasadzie odstępstwa 
od zdania poprzedniego, gdy ustanawia 
się regulacje w drodze porozumienia 
między przedstawicielami pracowników a 
kierownictwem przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstwa dominującego w grupie 
przedsiębiorstw, nie można istotnie 
naruszyć poziomu ochrony 
przewidzianego niniejszym 
rozporządzeniem.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na prawo państw członkowskich – lub 
partnerów społecznych w drodze układów 
zbiorowych – do wprowadzania 
korzystniejszych dla pracownika 
przepisów ochronnych związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Cel przetwarzania takich danych musi 
być bezpośrednio związany z przyczyną ich 
zgromadzenia i nie może wykraczać poza 
kontekst zatrudnienia. Niedozwolone jest 
tworzenie profili lub wykorzystywanie do 
celów drugorzędnych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Bez naruszenia pozostałych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, przepisy 
prawne państw członkowskich, o których 
mowa w ust. 1, dotyczą przynajmniej 
zapewnienia minimalnych standardów, do 
których należą:
a) przetwarzanie danych osobowych 
pracownika bez jego wiedzy jest 
niedopuszczalne; na zasadzie odstępstwa 
od zdania pierwszego państwa 
członkowskie mogą, przy pomocy 
odpowiednich przepisów prawnych, 
dopuścić przetwarzanie danych 
osobowych – przestrzegając odpowiednich 
terminów usuwania danych – w 
przypadku, gdy istnieje podejrzenie oparte 
na materialnych przesłankach 
wymagających udokumentowania, iż 
pracownik popełnił czyn karalny lub w 
inny poważny sposób nie dopełnił 
obowiązków pozostając w stosunku pracy, 
również pod warunkiem, że gromadzenie 
danych jest konieczne do celu wyjaśnienia 
tej kwestii oraz pod warunkiem, że 
charakter i zakres gromadzenia danych 
nie są nieproporcjonalne do jego celu; 
sfera prywatna i życie osobiste 
pracownika powinny być objęte ciągłą 
ochroną; śledztwo jest prowadzone przez 
właściwe organy;
b) zabronione jest otwarte optyczno-
elektroniczne lub akustyczno-
elektroniczne monitorowanie 
przeznaczonych do prywatnych celów 
pracownika i niedostępnych publicznie 
miejsc w przedsiębiorstwie w 
szczególności takich jak: pomieszczenia 
sanitarne, szatnie oraz pomieszczenia 
przeznaczone na odpoczynek i sen; ukryty 
monitoring zabroniony jest w każdym 
przypadku;
c) jeżeli przedsiębiorstwa lub urzędy 
gromadzą i przetwarzają dane osobowe w 
ramach badań lekarskich lub testów 
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selekcyjnych, muszą uprzednio wyjaśnić 
kandydatowi lub pracownikowi, do czego 
wykorzystuje się te dane, oraz zapewnić, 
że później dane te wraz z wynikami 
zostaną im podane i objaśnione na 
żądanie; gromadzenie danych osobowych 
w celu przeprowadzania testów i analiz 
genetycznych jest kategorycznie 
zabronione;
d) kwestia związana z tym, czy i w jakim 
stopniu dozwolone jest wykorzystanie 
telefonu, poczty elektronicznej, internetu i 
innych usług telekomunikacyjnych 
również do celów prywatnych, może zostać 
uregulowana na drodze układu 
zbiorowego; jeżeli nie ma możliwości 
uregulowania powyższego w drodze 
układu zbiorowego, pracodawca uzgadnia 
tę kwestię bezpośrednio z pracownikiem; 
jeżeli wykorzystanie do celów prywatnych 
jest dozwolone, przetwarzanie 
przekazywanych tą drogą danych 
dozwolone jest w szczególności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa danych, w 
celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania sieci i usług 
telekomunikacyjnych oraz w celu 
dokonania rozliczenia; na zasadzie 
odstępstwa od zdania trzeciego państwa 
członkowskie mogą, przy pomocy 
odpowiednich przepisów prawnych, 
dopuścić przetwarzanie danych 
osobowych – przestrzegając odpowiednich 
terminów usuwania danych – w 
przypadku, gdy istnieje podejrzenie oparte 
na materialnych przesłankach 
wymagających udokumentowania, iż 
pracownik popełnił czyn karalny lub w 
inny poważny sposób nie dopełnił 
obowiązków pozostając w stosunku pracy, 
również pod warunkiem, że gromadzenie 
danych jest konieczne do celu wyjaśnienia 
tej kwestii oraz pod warunkiem, że 
charakter i zakres gromadzenia danych 
nie są nieproporcjonalne do jego celu; 
sfera prywatna i życie osobiste 
pracownika powinny być objęte ciągłą 
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ochroną; śledztwo jest prowadzone przez 
właściwy organ;
e) dane osobowe pracowników zwłaszcza 
dane newralgiczne, takie jak orientacja 
polityczna, przynależność do związków 
zawodowych i działalność w tych 
związkach w żadnym razie nie mogą być 
wykorzystywane do umieszczania 
pracowników na tzw. czarnych listach, 
weryfikowania ich lub blokowania 
dostępu do zatrudnienia w przyszłości; w 
kontekście zatrudnienia zabrania się 
przetwarzania, sporządzania i 
przekazywania czarnych list 
pracowników, bądź korzystania z nich; 
państwa członkowskie prowadzą kontrole 
oraz nakładają odpowiednie sankcje w 
celu zagwarantowania skutecznego 
wdrażania tej zasady.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W uzupełnieniu do przepisów, do 
których odnosi się sekcja 4 rozdziału IV, 
inspektor ochrony danych objęty jest 
szczególną ochroną przed zwolnieniem i 
zakazem dyskryminacji. Organy publiczne 
i przedsiębiorstwa gwarantują również, by 
inspektorzy ochrony danych mieli 
możliwość niezależnego prowadzenia 
wszelkich działań zgodnie z art. 36 ust. 2 
oraz mieli dostęp do szkoleń, przy czym 
wynikłe stąd koszty powinien ponosić 
administrator lub podmiot przetwarzający. 
Jeżeli przedsiębiorstwa znajdują się w 
więcej niż jednym państwie członkowskim, 
pracownicy każdego z tych państw 
członkowskich mają łatwy dostęp do 
inspektora ochrony danych.
Oprócz przepisów rozdziału IV sekcja 4 
inspektorowi ochrony danych przysługuje 
odpowiedni czas na wypełnianie 
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odnośnych obowiązków, jeżeli mają one 
charakter dodatkowy w stosunku do jego 
zadań ogólnych. W sprawie wyznaczenia 
inspektora ochrony danych należy 
skonsultować się z krajową i europejską 
radą zakładową, organom tym przysługuje 
też prawo stałej konsultacji z nim.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Z zastrzeżeniem prawa do informacji i 
partycypacji na podstawie krajowego 
prawa pracy zakładowemu organowi 
reprezentującemu interesy pracowników i 
europejskiej radzie zakładowej 
przysługują następujące prawa:
a) prawo współdecydowania przy 
powoływaniu zakładowego inspektora 
ochrony danych (art. 35 i nast.);
b) prawo do regularnego doradztwa i 
informacji ze strony zakładowego 
inspektora ochrony danych;
c) prawo do reprezentowania 
zainteresowanych pracowników przed 
krajowym sądem powszechnym (art. 73) 
oraz prawo składania pozwu zbiorowego 
(art. 75);
d) prawo współdecydowania przy 
opracowywaniu wiążących reguł 
korporacyjnych (art. 43).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Przekazywanie i przetwarzanie danych 
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osobowych odnoszących się do osób 
zatrudnionych odbywające się pomiędzy 
przedsiębiorstwem posiadającym odrębną 
osobowość prawną wewnątrz grupy 
przedsiębiorstw lub z udziałem 
pracowników odpowiedzialnych za 
doradztwo prawne lub podatkowe jest 
dozwolone, o ile służy interesom firmy i 
wykonywaniu mających określony cel 
czynności ze stosunku pracy lub 
administracyjnych, a także nie godzi w 
słuszne interesy podmiotu danych. W 
przypadku przekazania danych osobowych 
pracownika do kraju trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej 
zastosowanie mają przepisy rozdziału V.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Art. 7 ust. 4 nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy przetwarzanie danych 
osobowych służy prawnym lub 
finansowym interesom pracownika.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
mającej na nie wpływ.

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach
prawnych, które przyjęło na mocy ust. 1 i 
1b, najpóźniej w terminie określonym w 
art. 91 ust. 2 i bezzwłocznie o każdej 
kolejnej zmianie mającej na nie wpływ.
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Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 wyłącznie w celu 
dalszego określenia innych warunków i 
wymogów gwarantujących przestrzeganie 
najnowszych standardów technicznych i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych dla 
celów, o których mowa w ust. 1 i 1e.
Należy przy tym uwzględniać koszty i 
zalety wdrożenia, ryzyko związane z 
przetwarzaniem i powiązane z nim 
zapotrzebowanie na ochronę danych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek Komisji Parlament 
Europejski i Rada dokonują przeglądu 
art. 82 najpóźniej 2 lata po terminie 
podanym w art. 91 ust. 2. Decyzja w 
sprawie tego wniosku podejmowana jest 
na podstawie procedury określonej w art. 
294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
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