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Poprawka 11
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29 a) Dane osobowe pracowników 
zwłaszcza dane wrażliwe, takie jak 
orientacja polityczna, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
tych związkach, powinny podlegać 
ochronie na podstawie art. 8, 12 i 28 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz art. 8 i 11 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i w żadnym 
razie nie mogą być wykorzystywane do 
umieszczania pracowników na tzw. 
„czarnych listach”, które przekazuje się 
innym przedsiębiorstwom w celu 
utrudnienia sytuacji określonych 
pracowników.

Or. de

Poprawka 12
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

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 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast proponowanego przepisu przepisy o ochronie danych powinny zapewniać, że 
podmiot danych może swobodnie zdecydować, czy zgodzić się na przetwarzanie swoich 
danych czy też nie. Ponadto możliwe powinno być wyrażanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w stosunku pracy, gdy przetwarzanie danych ma mniejsze znaczenie dla 
pracownika.

Poprawka 13
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

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

(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 



AM\919880PL.doc 5/73 PE500.581v01-00

PL

publicznych a zgody nie można uznać za 
wyrażoną dobrowolnie, uwzględniając 
interes podmiotu danych.

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.

Or. de

Poprawka 14
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

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.

Or. de
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Poprawka 15
Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

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, 
chyba że przetwarzanie służy 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.

Or. de

Poprawka 16
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

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 

(34) Zgoda nie powinna stanowić ważnej 
podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych w sytuacji wyraźnego braku 
równowagi między podmiotem danych a 
administratorem. Dotyczy to w 
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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.

szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, w 
szczególności wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia W 
związku z tym zgoda nie powinna 
stanowić podstawy prawnej przetwarzania 
danych osobowych 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.

Or. en

Poprawka 17
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 75 preambuły

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 
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 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi przedsiębiorstwo, które 
przetwarza dane osobowe ponad 20 osób,
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 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
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obowiązki i zadania. być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania. Dla 
zagwarantowania tej niezależności 
inspektorzy ochrony danych powinni w 
ramach swojej działalności korzystać ze 
szczególnej ochrony przed zwolnieniem 
lub utrudnianiem wykonywania 
czynności, a także być powoływani 
dopiero po zatwierdzeniu przez zakładowy 
organ reprezentujący interesy 
pracowników. Ponadto inspektorzy 
ochrony danych powini mięc możliwość 
regularnego doszkalania związanego z ich 
działalnością, przy czym wynikłe stąd 
koszty powinien ponosić administrator lub 
podmiot przetwarzający.

Or. de

Poprawka 18
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 75 preambuły

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 
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.

(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 
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 
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ponad 250 osób rocznie.

Or. de

Poprawka 19
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 123 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(123) Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia bez zgody podmiotu 
danych może być konieczne ze względu na 
interes publiczny w dziedzinie zdrowia 
publicznego. W tym kontekście „zdrowie 
publiczne” należy interpretować zgodnie z 
definicją w rozporządzeniu (WE) nr 
1338/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
w pracy, według której oznacza ono 
wszystkie elementy związane ze zdrowiem, 
mianowicie stan zdrowia, w tym 
zachorowalność i niepełnosprawność, 
czynniki warunkujące stan zdrowia, 
potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, 
zasoby opieki zdrowotnej, oferowane 
usługi opieki zdrowotnej i powszechny 
dostęp do nich, opiekę zdrowotną, wydatki 
na opiekę zdrowotną i sposób jej 
finansowania oraz przyczyny zgonów.
Takie przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia w celu realizacji 
interesu publicznego nie powinno 
skutkować przetwarzaniem danych do 
innych celów przez osoby trzecie, takie jak 
pracownicy, zakłady ubezpieczeń i banki.

(123) Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia bez zgody podmiotu 
danych może być konieczne ze względu na 
interes publiczny w dziedzinie zdrowia 
publicznego. W tym kontekście „zdrowie 
publiczne” należy interpretować zgodnie z
definicją w rozporządzeniu (WE) nr 
1338/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
w pracy, według której oznacza ono 
wszystkie elementy związane ze zdrowiem, 
mianowicie stan zdrowia, w tym 
zachorowalność i niepełnosprawność, 
czynniki warunkujące stan zdrowia, 
potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, 
zasoby opieki zdrowotnej, oferowane 
usługi opieki zdrowotnej i powszechny 
dostęp do nich, opiekę zdrowotną, wydatki 
na opiekę zdrowotną i sposób jej 
finansowania oraz przyczyny zgonów.
Takie przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia w celu realizacji 
interesu publicznego nie powinno 
skutkować przetwarzaniem danych do 
innych celów przez osoby trzecie, takie jak 
pracownicy, zakłady ubezpieczeń i banki, z 
wyjątkiem przypadków, w których 
uczestniczą one w organizacji i 
funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia 
społecznego.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich UE osoby trzecie uczestniczą w organizacji i 
funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia społecznego. Jest zatem niezbędne, by mogły one 
przetwarzać dane osobowe do innych celów niż zdrowie publiczne.

Poprawka 20
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 preambuły

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) W celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przyjmowania w drodze przepisów
prawnych szczególnych zasad dotyczących 
przetwarzania danych osobowych w 
sektorze zatrudnienia. Przetwarzanie 
danych osobowych w kontekście 
zatrudnienia powinno kwalifikować się do 
wyłączenia z wymogów niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym, 
przyjmując w formie przepisów prawnych 
szczególne zasady dotyczące 
przetwarzania danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia, państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
prawne określające wyłączenia i 
odstępstwa. Państwa członkowskie 
powinny też mieć możliwość stanowienia, 
że kwestie, o których mowa w art. 82 ust. 
1, można także określać w układach 
zbiorowych negocjowanych i zawieranych 
na szczeblu krajowym przez partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 21
Martin Kastler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 preambuły

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.
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, przy zapewnieniu poziomu 
ochrony ustalonego przez niniejsze 
rozporządzenie. Jeżeli w danym państwie 
członkowskim istnieje ustawowa podstawa 
dla uregulowania spraw z zakresu 
stosunku zatrudnienia w drodze 
porozumienia między przedstawicielami 
pracowników i kierownictwem 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa 
dominującego w grupie przedsiębiorstw 
(układ zbiorowy), porozumienie takie 
powinno również regulować 
przetwarzanie danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia. Powyższe stosuje 
się odpowiednio do porozumień 
zawieranych 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 wspólnotowym. 
Brak jest zasadniczych uregulowań 
podstawowych praw osobowych 
przysługujących pracownikom.

Or. de
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Poprawka 22
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 preambuły

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.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość,
przy przestrzeganiu norm ustalonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia. Jeżeli w danym państwie 
członkowskim istnieje ustawowa podstawa 
dla uregulowania spraw z zakresu 
stosunku zatrudnienia w drodze 
porozumienia między przedstawicielami 
pracowników i 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.
__________________
1 Dz.U.L 122 z 16.5.2009, s. 28.

Or. de
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Poprawka 23
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 preambuły

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 w drodze ustawy lub układu 
zbiorowego, zgodnie z krajowymi 
praktykami regulacji danych osobowych 
w kontekście zatrudnienia pomiędzy 
przedstawicielami pracodawcy i 
pracowników. Takie układy zbiorowe 
mogą też regulować przetwarzanie danych 
osobowych i być głównym instrumentem 
prawnym dla stron umowy. 
Rozporządzenie nie powinno narzucać 
ograniczeń dotyczących układów 
zbiorowych. Jeżeli w danym państwie 
członkowskim istnieje ustawowa podstawa 
regulowania kwestii zatrudnienia na 
drodze porozumienia między 
przedstawicielami pracowników a 
kierownictwem przedsiębiorstwa lub 
kierownictwem przedsiębiorstwa 
sprawującego kontrolę w grupie 
przedsiębiorstw (układ zbiorowy) lub na 
podstawie dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 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 wspólnotowym, 
możliwa powinna być także regulacja
przetwarzania danych osobowych w
kontekście zatrudnienia za pomocą takiego 
porozumienia.
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Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić w tekście, że układy zbiorowe między przedstawicielami 
pracodawców lub pracowników także mogą regulować przetwarzanie danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia i mogą stanowić główny regulujący instrument prawny dla stron 
takich układów.

Poprawka 24
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 preambuły

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.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość,
na podstawie minimalnych standardów 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, przyjmowania w drodze 
ustawy przepisów szczególnych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w sektorze zatrudnienia.
Przetwarzanie danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia można 
uregulować także w drodze układu 
zbiorowego, jeżeli zostanie 
zagwarantowane utrzymanie poziomu 
ochrony pracownika przewidzianego 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Poprawka 25
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124 a) W celu obrony interesów firmy 
bezpośrednio związanych z kontekstem 
zatrudnienia, możliwe 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.

Or. de

Poprawka 26
Jean Lambert
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 28
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby system negocjacji zbiorowych funkcjonował prawidłowo, związki muszą mieć możliwość 
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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 29
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) przetwarzanie jest bezpośrednio 
konieczne w związku ze stosunkiem 
zatrudnienia pracownika, a dane są 
związane z zarządzaniem prawami i 
obowiązkami stron tego stosunku lub ze 
świadczeniami administratora na rzecz 
pracownika, lub wynika ze szczególnego 
charakteru danej pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Pracodawca powinien przetwarzać dane osobowe pracownika, gdy przetwarzanie to jest 
bezpośrednio konieczne w związku ze stosunkiem zatrudnienia pracownika. Potrzeba 
przetwarzania może zależeć od władz, klientów, środowiska pracy lub kierownictwa 
personelu. Przetwarzanie musi być konieczne w związku ze stosunkiem zatrudnienia, a dane 
są związane z zarządzaniem prawami i obowiązkami stron lub ze świadczeniami 
administratora na rzecz pracownika, lub wynikać ze szczególnego charakteru pracy.

Poprawka 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Dane nie są wykorzystywane przeciw 
podmiotowi danych podczas 
przesłuchania dyscyplinarnego, w celu 
umieszczenia go na czarnej liście, 
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zweryfikowania lub zablokowania mu 
dostępu do zatrudnienia w przyszłości.

Or. en

Poprawka 31
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-fa). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest ograniczenie podstawy prawnej dalszego przetwarzania wyłącznie do 
ust. 1 lit. a)-e). Jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest zgodne z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-fa).

Poprawka 32
Sari Essayah

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 

skreślony
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przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 33
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem
ani nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych opartego na innych 
podstawach, o których mowa w art. 6 ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że jeżeli podmiot danych wycofa swoją zgodę, administrator będzie miał 
możliwość oparcia dalszego przetwarzania danych na alternatywnej podstawie przetwarzania 
pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów.

Poprawka 34
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz przetwarzania danych w oparciu o zgodę, gdy istnieje poważna nierówność między 
podmiotem danych i administratorem, stanowi zbytnie uproszczenie. Przepis ten zagraża tez 
autonomii woli podmiotu danych i jego zdolności decydowania o przetwarzaniu jego danych 
osobowych. Zamiast proponowanego przepisu przepisy o ochronie danych powinny 
zapewniać, że podmiot danych może swobodnie zdecydować, czy zgodzić się na przetwarzanie 
swoich danych czy też nie.

Poprawka 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem. Nie powinno to wpływać 
na prawo pracodawcy do przetwarzania 
danych w oparciu o zgodę wyrażoną przez 
pracownika ani na prawo organów 
publicznych do przetwarzania danych w 
oparciu o zgodę wyrażoną przez 
obywatela.

Or. en

Poprawka 36
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem. Poważna nierówność nie 
występuje, jeżeli wyraźną intencją 
przetwarzania danych są konsekwencje 
prawne lub finansowe korzystne dla 
podmiotu danych, szczególnie w 
kontekście zatrudnienia lub ochrony 
przed ryzykiem.

Or. en

Poprawka 37
Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Ust. 4 nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy przetwarzanie danych 
osobowych w trybie art. 82 dokonuje się w 
kontekście zatrudnienia i służy prawnym 
lub finansowym interesom pracownika.

Or. de

Poprawka 38
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pracownik może wyrazić zgodę 
wyłącznie na takie przetwarzanie danych 
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osobowych, które ma dlań mniejsze 
znaczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Pracodawca może przetwarzać tylko te dane osobowe pracownika, które są bezpośrednio 
koniecznie ze względu na stosunek pracy. Zgoda pracownika nie może zasadniczo stanowić 
uzasadnienia przetwarzania. Mogą jednak istnieć dane o mniejszym znaczeniu dla 
pracownika oraz sytuacje, w których przetwarzanie leży w interesie pracownika. Zgoda 
mogłaby zatem stanowić uzasadnienie przetwarzania – ale tylko wówczas gdy przetwarzanie 
danych ma mniejsze znaczenie dla pracownika.

Poprawka 39
Stephen Hughes

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. Obejmuje to w 
szczególności gwarancje zakazujące 
umieszczania pracowników na czarnej 
liście, na przykład w związku z ich 
działalnością w związkach zawodowych 
lub rolą przedstawicieli ds. zdrowia i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 40
Jean Lambert
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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.

Or. en

Poprawka 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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.

Or. en

Poprawka 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane nie są zbierane od podmiotu 
danych a udzielenie tych informacji 
okazało się niemożliwe lub wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. O ile przepisy ust. 4 i 6 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.

Or. en

Poprawka 44
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) spełnianie wymogu uprzedniego
uzyskania zezwolenia organu nadzorczego
lub uprzedniej konsultacji z tym organem 
zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2;

d) spełnianie wymogu uprzedniego
powiadomienia organu nadzorczego lub 
uprzedniej konsultacji z tym organem 
zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2;

Or. en
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Uzasadnienie

Procedury wymagające uprzedniego uzyskania zezwolenia są kosztowne i czasochłonne dla 
administratora, a ich wartość dodana w stosunku do systemu uprzedniego powiadomienia 
może być zakwestionowana z punktu widzenia ochrony danych. Uprzednie powiadomienia, 
dające organowi nadzorczemu możliwość reagowania i działania, są wystarczające i 
zapewniają ponadto przyjazną dla użytkownika procedurę ochrony danych.

Poprawka 45
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu weryfikacji 
skuteczności środków, o których mowa w 
ust. 1 i 2. Jeśli jest to proporcjonalne, 
weryfikacja ta przeprowadzona jest przez 
niezależnych audytorów wewnętrznych 
lub zewnętrznych.

3. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu weryfikacji 
skuteczności środków, o których mowa w 
ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno określić, w którym momencie zostaje spełniony wymóg proporcjonalności; ponadto 
wymóg ten może powodować nierówne traktowanie administratorów z powodu rozbieżnych 
wykładni. Dla skutecznej ochrony danych wystarczy, aby administrator wdrożył mechanizmy 
weryfikujące skuteczność przyjętych środków, co przewidziano w pierwszym zdaniu.

Poprawka 46
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu określenia 
dalszych kryteriów i wymogów 

skreślony
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dotyczących właściwych środków, o 
których mowa w ust. 1, innych niż te 
omówione w ust. 2, warunków 
mechanizmów weryfikacji i audytu, o 
których mowa w ust. 3, a także kryteriów 
proporcjonalności zgodnie z ust. 3, oraz 
rozważenia szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przekazywania uprawnień w tym zakresie.

Poprawka 47
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dotyczące wymogów 
ustanowionych w ust. 1 i 2. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przekazywania uprawnień w tym zakresie.

Poprawka 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)



AM\919880PL.doc 27/73 PE500.581v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) organu publicznego zajmującego się 
danymi innymi niż szczególnie chronione 
dane osobowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 49
Evelyn Regner

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 mniej niż 20 
osób.

Or. de

Poprawka 50
Sari Essayah

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.

Or. en
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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 51
Liisa Jaakonsaari

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.

Or. en

Poprawka 52
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OCENA SKUTKÓW W ZAKRESIE 
OCHRONY DANYCH I UPRZEDNIE
ZEZWOLENIE

OCENA SKUTKÓW W ZAKRESIE 
OCHRONY DANYCH I UPRZEDNIE
POWIADOMIENIE

Or. en

Poprawka 53
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli administrator jest organem lub 
podmiotem publicznym i jeśli 
przetwarzanie wynika z obowiązku 
prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) 
przewidującego zasady i procedury 
operacji przetwarzania przewidziane przez 
prawo Unii, ust. 1-4 nie stosuje się, chyba 
że państwa członkowskie uznają 
przeprowadzenie takiej oceny przed 
przetwarzaniem za niezbędne.

5. Jeśli administrator jest organem lub 
podmiotem publicznym i jeśli 
przetwarzanie wynika z obowiązku 
prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) 
przewidującego zasady i procedury 
operacji przetwarzania przewidziane przez 
prawo Unii lub prawo krajowe, ust. 1-4 nie 
stosuje się, chyba że państwa członkowskie 
uznają przeprowadzenie takiej oceny przed 
przetwarzaniem za niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

Władze lub organy publiczne nie dokonują rozróżnienia na zadania oparte na prawie Unii czy 
innych przepisach. W większości przypadków przetwarzanie przez władze wynika z 
obowiązków prawnych. Dla przykładu, z punktu widzenia władz lokalnych trudno byłoby 
oddzielić przetwarzanie oparte na przepisach unijnych od przetwarzania opartego wyłącznie 
na przepisach krajowych. W niektórych przypadkach przetwarzanie może wynikać z wymogów 
tak prawa Unii, jak przepisów krajowych.

Poprawka 54
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania mogących stwarzać 
szczególne ryzyko, o którym mowa w ust. 1 
i 2 oraz wymogów w zakresie oceny, o 
których mowa w ust. 3, w tym warunków 
skalowalności, weryfikowalności i 
sprawdzenia. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja rozważa szczególne środki dla 

skreślony
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mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przekazywania uprawnień w tym zakresie.

Poprawka 55
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może określić standardy i 
procedury przeprowadzania, 
weryfikowania i kontroli oceny, o której 
mowa w 3. Te środki egzekucyjne są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2.

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprzednie zezwolenie i uprzednia 
konsultacja

Uprzednie powiadomienie i uprzednia 
konsultacja

Or. en

Poprawka 57
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
przypadku, uzyskują zezwolenie organu 
nadzorczego przed przetwarzaniem danych 
osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie 
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
przypadku, powiadamiają organ 
nadzorczy przed przetwarzaniem danych 
osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie 
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury wymagające uprzedniego uzyskania zezwolenia są kosztowne i czasochłonne dla 
administratora, a ich wartość dodana w stosunku do systemu uprzedniego powiadomienia 
może być zakwestionowana z punktu widzenia ochrony danych. Uprzednie powiadomienia, 
dające organowi nadzorczemu możliwość reagowania i działania, są wystarczające i 
zapewniają ponadto przyjazną dla użytkownika procedurę ochrony danych.

Poprawka 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

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 
pracowników inspektora ochrony danych
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przy udziale poszczególnych podmiotów 
reprezentujących interesy pracowników, 
w każdym przypadku, w którym:

Or. de

Poprawka 59
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzania dokonuje organ lub 
podmiot publiczny; lub

a) przetwarzanie jest dokonywane przez
organ lub podmiot publiczny lub w ich 
imieniu; lub

Or. en

Poprawka 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzania dokonuje 
przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób 
lub więcej;

b) przetwarzania dokonuje 
przedsiębiorstwo, które przetwarza dane 
osobowe ponad 20 osób, lub

Or. de

Poprawka 61
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przetwarzania dokonuje osoba prawna i 
dotyczy ono ponad 100 podmiotów danych 
rocznie; lub

Or. en

Poprawka 62
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzania dokonuje
przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób
lub więcej;

b) Przetwarzania dokonuje osoba prawna, 
a dotyczy ono ponad 250 osób rocznie.

Or. de

Poprawka 63
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) przetwarzane dane mają szczególnie 
wrażliwy charakter, np. medyczny; lub

Or. en

Poprawka 64
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Grupa organizacji, o której mowa w 
ust. 1 lit. a) i b), może wyznaczyć jednego 
inspektora ochrony danych.

Or. en

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 65
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
lit. b), grupa przedsiębiorstw może 
wyznaczyć jednego inspektora ochrony 
danych, o ile ma to zastosowanie do jednej 
jurysdykcji.

Or. en

Poprawka 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedsiębiorstwa z tej grupy 
znajdują się w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, w każdym z danych państw 
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członkowskim powołuje się inspektora 
ochrony danych, do którego stosuje się 
warunki z ust. 1.

Or. de

Poprawka 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na podstawie jego 
kwalifikacji zawodowych oraz w 
szczególności jego wiedzy specjalistycznej 
z zakresu prawa ochrony danych, praktyki i 
zdolności do wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 37. Niezbędny 
poziom wiedzy specjalistycznej ustala się 
w szczególności zgodnie z prowadzonym 
przetwarzaniem danych oraz ochroną 
wymaganą dla danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora lub 
podmiot przetwarzający.

5. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają po 
zatwierdzeniu przez zakładowy organ 
reprezentujący interesy pracowników
inspektora ochrony danych na podstawie 
jego kwalifikacji zawodowych oraz w 
szczególności jego wiedzy specjalistycznej 
z zakresu prawa ochrony danych, praktyki i 
zdolności do wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 37. Niezbędny 
poziom wiedzy specjalistycznej ustala się 
w szczególności zgodnie z prowadzonym 
przetwarzaniem danych oraz ochroną 
wymaganą dla danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora lub 
podmiot przetwarzający. Inspektorowi 
ochrony danych umożliwa się regularne 
doszkalanie w ramach jego działalności, 
przy czym koszty tych dodatkowych 
szkoleń ponosi administrator lub podmiot 
przetwarzający.

Or. de

Poprawka 68
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 7



PE500.581v01-00 36/73 AM\919880PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na okres co najmniej 
dwóch lat. Inspektor ochrony danych 
może być powoływany na kolejne 
kadencje. Inspektora ochrony danych 
można odwołać w czasie trwania kadencji 
jedynie wtedy, gdy przestał spełniać 
warunki niezbędne do pełnienia przez 
niego obowiązków.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepis jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Decyzję w bardziej szczegółowych kwestiach 
należy pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka 69
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących głównej 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, o której mowa w ust. 1 
lit. c) oraz kryteriów dotyczących 
kwalifikacji zawodowych inspektora 
ochrony danych, o których mowa w ust. 5.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przekazywania uprawnień w tym zakresie.
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Poprawka 70
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących głównej 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, o której mowa w ust. 1 
lit. c) oraz kryteriów dotyczących 
kwalifikacji zawodowych inspektora 
ochrony danych, o których mowa w ust. 5.

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) ustanowiono je po zatwierdzeniu 
przez zakładowy organ reprezentujący 
interesy pracowników i inspektora 
ochrony danych w miejscu danej siedziby;

Or. de

Poprawka 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 1. Każda osoba, która poniosła szkodę
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wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

materialną lub niematerialną w wyniku 
niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych, w tym umieszczenia 
na czarnej liście, lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę
oraz wszelkie straty moralne.

Or. en

Poprawka 73
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie określają 
przepisy dotyczące kar o skutecznym i 
odstraszającym charakterze 
zapobiegającym naruszaniu 
podstawowego prawa do ochrony danych 
osobowych, jak zapisano w Karcie praw 
podstawowych, w tym przepisy prawne 
uznające za przestępstwo używanie 
danych osobowych do umieszczania 
pracowników na czarnej liście, 
weryfikowania ich lub blokowania 
dostępu do zatrudnienia w przyszłości.

Or. en

Poprawka 74
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w razie stwierdzenia, że osoby lub 
przedsiębiorstwa biorą udział w 
sporządzaniu czarnych list, były one 
wykluczone z otrzymywania dotacji i 
finansowania UE oraz z udziału w 
zaproszeniach do składania ofert w 
ramach innych zamówień publicznych na 
unijnym, krajowym lub innym szczeblu 
systemu administracji publicznej do czasu, 
aż wszelkie postępowania sądowe zostaną 
zakończone, a wszelkie odszkodowania w 
pełni wypłacone wszystkim 
poszkodowanym, oraz będą dostępne 
rzetelne dowody, że ta nielegalna praktyka 
została wyeliminowana z danej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 75
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Limit 250 pracowników stawia pracodawców w sytuacji nierówności, dyskryminuje większe 
przedsiębiorstwa i w żadnym wypadku nie jest konieczny, aby osiągnąć cel niniejszego 
artykułu. Ponadto limit ten nie we wszystkich aspektach podlega łatwej interpretacji.
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Poprawka 76
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Poprawka 77
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych; lub

b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych;

Or. en

Poprawka 78
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
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interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych; lub

Or. en

Poprawka 79
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) do wypłaty wynagrodzenia za czas 
choroby czy innych porównywalnych 
świadczeń zdrowotnych lub do 
stwierdzenia, czy istnieje uzasadniony 
powód nieobecności lub czy przetwarzanie 
jest potrzebne do wyegzekwowania innych 
praw i obowiązków związanych z umową o 
pracę.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość regulacji na szczeblu krajowym przetwarzania 
danych osobowych dotyczących zdrowia w celu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby czy 
innych porównywalnych świadczeń zdrowotnych lub stwierdzenia, czy istnieje uzasadniony 
powód nieobecności lub czy przetwarzanie jest potrzebne do wyegzekwowania innych praw i 
obowiązków związanych z umową o pracę.

Poprawka 80
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b)

Or. en

Poprawka 81
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia Przetwarzanie na rynku pracy

Or. en

Poprawka 82
Jean Lambert
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia Minimalne standardy przetwarzania 
danych w kontekście zatrudnienia

Or. en
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Poprawka 83
Nadja Hirsch

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 państwa 
członkowskie mogą przyjąć za pomocą 
przepisów prawa przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności 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, umów 
zbiorowych, 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.

Nie można istotnie naruszyć poziomu 
ochrony przewidzianego niniejszym 
rozporządzeniem, zwłaszcza gdy 
ustanawia się regulacje w drodze 
porozumienia między przedstawicielami 
pracowników i kierownictwem 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa 
dominującego w grupie przedsiębiorstw.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na prawo krajów członkowskich do 
wprowadzania korzystniejszych dla 
pracownika przepisów ochronnych 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych w kontekście zatrudnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Układy zbiorowe mogą także mieć nieznaczne różnice niekorzystne dla pracowników, jeżeli 
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taki układ mieści się w ramach kompetencji regulacyjnej partnerów zakładowych i jest zgodny 
z zasadami ochrony osobowej pracowników w kontekście zatrudnienia.

Poprawka 84
Ole Christensen

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. Państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze przepisów prawnych szczegółowe 
zasady 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 układy zbiorowe, układów 
zbiorowych, 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.

Niniejsze rozporządzenie ma zapewnić 
gwarantowaną ochronę podstawową, 
zwłaszcza w przypadku gdy ustalenia 
zapadają na drodze porozumień pomiędzy 
przedstawicielami pracowników a 
kierownictwem przedsiębiorstwa lub 
kierownictwem przedsiębiorstwa 
sprawującego kontrolę w grupie 
przedsiębiorstw. 
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.
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Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zagwarantowanie wolności negocjacji zbiorowych nie należy jej ograniczać 
niniejszym rozporządzeniem, w związku z czym należy usunąć sformułowanie „w granicach 
niniejszego rozporządzenia”. Ponadto należy umożliwić stronom układów zbiorowych, 
podobnie jak państwom członkowskim, prawo przyjmowania przepisów korzystniejszych dla 
pracowników.

Poprawka 85
Martin Kastler

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. W drodze przepisów prawa państwa 
członkowskie mogą uregulować
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia 
dla celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
zwolnienia z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa lub przez umowy 
zbiorowe, układów zbiorowych,
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.

Poziom ochrony niniejszego 
rozporządzenia musi być bezwzględnie 
zachowany, zwłaszcza przy układach 
zbiorowych.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na prawo krajów członkowskich do 
wprowadzania korzystniejszych dla 
pracownika przepisów ochronnych 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych w kontekście zatrudnienia.
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Or. de

Poprawka 86
Evelyn Regner

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. Na podstawie minimalnych standardów 
ustalonych w niniejszym rozporządzeniu
państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze ustawy lub układów zbiorowych
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.

Or. de

Poprawka 87
Traian Ungureanu

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 

1. W granicach niniejszego rozporządzenia
i przy uwzględnieniu zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą przyjąć szczegółowe prawodawstwo
regulujące przetwarzanie danych 
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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.

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 układy 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.

Or. en

Poprawka 88
Sari Essayah

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. Państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze przepisów prawnych szczegółowe 
zasady 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 układy 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.

Or. en

Poprawka 89
Stephen Hughes
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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. Państwa członkowskie przyjmują w 
drodze ustawy i praktyki przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności, 
lecz nie wyłącznie, dla celów procedury 
rekrutacyjnej lub wykonania umowy o 
pracę. Obejmie to środki uznające za 
przestępstwo umieszczanie pracowników 
na czarnej liście, zwolnienie z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez układy zbiorowe,
zarządzanie, planowanie i organizację
pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz
mające na celu wykonywanie praw i
korzystanie ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz mające na celu
zakończenie stosunku pracy.

Or. en

Poprawka 90
Olle Ludvigsson

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, 

1. Państwa członkowskie mogą zgodnie z 
prawem i praktyką krajową przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników na rynku pracy, w 
szczególności, lecz nie wyłącznie, dla 
celów procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez układy zbiorowe, 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby system negocjacji zbiorowych funkcjonował prawidłowo, związki 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 91
Jean Lambert

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. Na podstawie przepisów określonych w
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą przyjąć w drodze 
ustawy przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników istotnych w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez układy 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.

Or. en



PE500.581v01-00 50/73 AM\919880PL.doc

PL

Poprawka 92
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Bez naruszenia pozostałych 
postanowień niniejszego rozporządzenia, 
przepisy prawne państw członkowskich, o 
których mowa w art. 82 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 istnieją potwierdzone i 
rzeczywiste dowody, iż pracownik będący 
w stosunku pracy popełnił czyn karalny 
lub w inny poważny sposóbnie dopełnił 
obowiązków i konieczne jest 
przeprowadzenie dochodzenia w celu 
wyjaśnienia tej kwestii, a charakter i 
zakres tego dochodzenia nie są 
nieproporcjonalne do jego celu; sfera 
prywatna i życie osobiste pracownika 
powinny być objęte ciągłą ochroną; 
śledztwo leży w kompetencji właściwych 
organów;
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,
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c) jeżeli przedsiębiorstwa lub urzędy 
gromadzą lub przetwarzają dane osobowe 
w ramach badań lekarskich lub testów 
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 na wniosek 
objaśnione; zbieranie danych osobowych 
w celu przeprowadzania testów i analiz 
genetycznych jest kategorycznie 
zabronione,
d) kwestia związana z tym, 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 pierwszego państwa 
członkowskie mogą, przy pomocy 
odpowiednich przepisów prawnych, 
dopuścić przetwarzanie danych 
osobowych – przestrzegając odpowiednich 
terminów usuwania danych – w 
przypadku, gdy istnieją potwierdzone i 
rzeczywiste dowody, iż pracownik będący 
w stosunku pracy popełnił czyn karalny 
lub w inny poważny sposóbnie dopełnił 
obowiązków i konieczne jest 
przeprowadzenie dochodzenia w celu 
wyjaśnienia tej kwestii, a charakter i 
zakres tego dochodzenia nie są 
nieproporcjonalne do jego celu; sfera 
prywatna i życie osobiste pracownika 
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powinny być objęte ciągłą ochroną; 
śledztwo leży w kompetencji właściwych 
organów;
e) Niedopuszczalne jest zamieszczanie na 
„czarnych listach” pracowników, 
zwłaszcza członków związków 
zawodowych.

Or. de

Poprawka 93
Martin Kastler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Bez naruszenia pozostałych 
postanowień niniejszego rozporządzenia, 
przepisy prawne państw członkowskich, o 
których mowa w ust. 1, dotyczą 
przynajmniej zapewnienia minimalnych 
standardów, do których należą:
- 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 istnieją potwierdzone i 
rzeczywiste dowody, iż pracownik będący 
w stosunku pracy popełnił czyn karalny i 
konieczne jest przeprowadzenie 
dochodzenia w celu wyjaśnienia tej 
kwestii, a charakter i zakres tego 
dochodzenia nie są nieproporcjonalne do 
jego celu; sfera prywatna i życie osobiste 
pracownika powinny być objęte ciągłą 
ochroną;
zabronione jest optyczno-elektroniczne i 
akustyczno-elektroniczne monitorowanie 
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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; poza 
tym optyczno-elektroniczne i otwarte 
akustyczno-elektroniczne monitorowanie 
niedostępnych publicznie miejsc w 
przedsiębiorstwie dopuszcza się, jeżeli 
zostanie ono uwidocznione, jest konieczne 
dla zabezpieczenia uzasadnionych 
interesów administratora oraz zabezpiecza 
odpowiednio interesy i prawa podmiotów 
danych;
jeżeli przedsiębiorstwa gromadzą lub 
przetwarzają dane osobowe w ramach 
badań lekarskich lub testów selekcyjnych, 
muszą uprzednio podać i wyjaśnić 
kandydatowi lub pracownikowi, jaki jest 
cel tych danych, oraz podać i wyjaśnić 
wyniki ewentualnych badań lub testów 
selekcyjnych; zbieranie danych 
osobowych w celu przeprowadzania testów 
i analiz genetycznych jest zabronione; 
gromadzenie i przetwarzanie danych w 
ramach badań lekarskich lub testów 
selekcyjnych musi być konieczne dla 
realizacji stosunku zatrudnienia;
- korzystanie z telefonu, poczty 
elektronicznej, internetu lub innych usług 
telekomunikacyjnych do celów 
prywatnych można uregulować w układzie 
zbiorowym; jeżeli nie ma możliwości 
uregulowania powyższego w drodze 
układu zbiorowego, pracodawca może 
uzgadnić tę kwestię bezpośrednio z 
pracownikiem; jeżeli wykorzystanie do 
celów prywatnych jest dozwolone, 
przetwarzanie przekazywanych tą drogą 
danych dozwolone jest wyłącznie 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 powyżej 



PE500.581v01-00 54/73 AM\919880PL.doc

PL

państwa członkowskie mogą, przy pomocy 
odpowiednich przepisów prawnych, 
dopuścić przetwarzanie danych 
osobowych – przestrzegając odpowiednich 
terminów usuwania danych – w 
przypadku, gdy istnieją potwierdzone i 
rzeczywiste dowody, iż pracownik 
pozostający w stosunku pracy popełnił 
czyn karalny i konieczne jest 
przeprowadzenie dochodzenia w celu 
wyjaśnienia tej kwestii, a wymiar tego 
dochodzenia nie jest nieproporcjonalny do 
jego celu; życie osobiste pracownika 
powinny być objęte ciągłą ochroną;

Or. de

Poprawka 94
Anthea McIntyre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Bez naruszenia pozostałych 
postanowień niniejszego rozporządzenia, 
przepisy prawne państw członkowskich, o 
których mowa w ust. 1, odzwierciedlają 
następujące minimalne standardy:
a) Dane należy przetwarzać w sposób 
uczciwy i zgodny z prawem oraz 
uzyskiwać wyłącznie do określonych i 
zgodnych z prawem celów; należy 
przetwarzać jedynie dane konieczne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
podmiot danych, lub w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych, lub gdy są one 
niezbędne dla celów wymiaru 
sprawiedliwości lub gdy dane są 
niezbędne dla celów uzasadnionych 
interesów administratora danych, o ile 
takie przetwarzanie nie narusza praw i 
swobód lub uzasadnionych interesów 
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podmiotu danych; dane powinny być 
odpowiednie, proporcjonalne i nie należy 
ich przechowywać dłużej, niż jest to 
konieczne do celów ich przetwarzania.
b) Jeżeli administrator danych zamierza 
przetwarzać szczególnie chronione dane 
osobowe, należy zastosować dalsze 
warunki: sfera prywatna i życie osobiste 
podmiotu danych są objęte ciągłą 
ochroną; przetwarzanie jest wymagane do 
celów zachowania zgodności z prawem 
pracy lub do stwierdzenia, wykonywania 
lub obrony praw.
c) W celu przetwarzania podmiotom 
danych należy udzielić informacji o 
celach przetwarzania, w tym 
następujących informacji: szczegółowe 
dane administratora danych, cele 
przetwarzania, w tym szczegółowe dane 
wszelkich odbiorców danych osobowych i 
cele tych odbiorców.
d) Administratorzy danych muszą wdrożyć 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu zabezpieczenia 
danych osobowych, które przetwarzają, 
przed zniszczeniem, utratą, 
nieuprawnionym dostępem lub 
ujawnieniem.

Or. en

Poprawka 95
Minodora Cliveti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Przepisy prawne państw 
członkowskich, o których mowa w ust. 1, 
obejmują następujące minimalne 
standardy:
a) Dane osobowe należy przetwarzać w 
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sposób zgodny z prawem i uczciwy, 
wyłącznie w celach bezpośrednio 
związanych z zatrudnieniem pracownika. 
Jeżeli dane osobowe mają być 
przetwarzane w innych celach niż te, dla 
których je zgromadzono, pracodawca 
powinien zapewnić, że nie będą używane 
w sposób niezgodny z pierwotnym celem, i 
przyjąć środki niezbędne do uniknięcia 
jakichkolwiek błędnych interpretacji 
spowodowanych zmianą kontekstu. 
Pracodawca nie powinien gromadzić 
danych osobowych dotyczących 
seksualności, poglądów politycznych, 
religijnych lub innych oraz wyroków 
skazujących pracownika.
b) Danych osobowych zgromadzonych w 
związku ze środkami technicznymi lub 
organizacyjnymi zapewniającymi 
bezpieczeństwo i właściwe 
funkcjonowanie zautomatyzowanych 
systemów informacyjnych nie należy 
wykorzystywać do kontrolowania 
zachowania pracowników. Dane osobowe 
zgromadzone przez monitoring 
elektroniczny nie powinny stanowić 
jedynych czynników oceny wydajności 
pracownika.

Or. en

Poprawka 96
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W kontekście zatrudnienia zabrania 
się przetwarzania lub korzystania z 
danych do celów stałego monitorowania 
pracowników lub profilowania 
pracowników (rozdział III ust. 4) lub 
sporządzania i przekazywania „czarnych 
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list” pracowników lub kontroli wydajności 
czy zachowań czy przygotowania 
zwolnienia z powodów zdrowotnych; w 
tym względzie chroni się tak samo dane 
kandydatów.

Or. de

Poprawka 97
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Przyjmując przepisy prawne, o 
których mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie mogą określić wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów niniejszego 
rozporządzenia w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w kontekście 
zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rynków pracy i systemy stosunków pracy państw członkowskich różnią się między 
sobą. W niektórych państwach członkowskich tradycyjnie do regulowania stosunków pracy i 
życia zawodowego stosuje się szeroko prawodawstwo, podczas gdy w innych zasady 
dotyczące stosunków pracy i życia zawodowego zostały zbiorowo uzgodnione przez partnerów 
społecznych w drodze układów zbiorowych.

Poprawka 98
Paul Murphy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie, które 
zamierzają ustawowo regulować 
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przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, 
powinny zaangażować związki zawodowe 
o przedstawicieli pracowników we 
wszystkie etapy opracowywania i 
wdrażania nowych zasad i regulacji. 
Wszelkie nowe zasady i regulacje powinny 
zapewniać korzystniejsze warunki dla 
praw pracowników.

Or. en

Poprawka 99
Stephen Hughes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Bez naruszenia pozostałych 
postanowień niniejszego rozporządzenia, 
przepisy prawne państw członkowskich 
obejmują:
a) środki zakazujące ukrytego 
monitorowania i śledzenia działań w 
miejscu pracy poprzez stosowanie takich 
technologii jak identyfikacja radiowa;
b) zasady uznające za przestępstwo 
wykorzystywanie danych do sporządzania 
czarnych list, weryfikowania lub 
blokowania dostępu do zatrudnienia, co 
stanowi naruszenie praw podstawowych i 
ma katastrofalny wpływ nie tylko na 
pracownika, ale i na członków jego 
rodziny, gdy nielegalnie odmawia mu się 
dostępu do zatrudnienia, a przez to – do 
dochodu finansowego;
c) środki zapewniające, że każda osoba 
lub przedsiębiorstwo, co do których 
stwierdzono udział w sporządzaniu 
czarnych list, zostaną surowo ukarane. 
Obejmie to wykluczenie z otrzymywania 
dotacji i finansowania UE oraz z udziału 
w zaproszeniach do składania ofert w 
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ramach innych zamówień publicznych na 
unijnym, krajowym lub innym szczeblu 
systemu administracji publicznej do czasu, 
aż wszelkie postępowania sądowe zostaną 
zakończone, a wszelkie odszkodowania w 
pełni wypłacone wszystkim 
poszkodowanym, oraz będą dostępne 
rzetelne dowody, że ta nielegalna praktyka 
została wyeliminowana z danej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 100
Ole Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Zabronione jest otwarte optyczno-
elektroniczne i 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. 
Wszelki monitoring w strefach dostępnych 
publicznie jest sygnalizowany za pomocą 
widocznego oznakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że wszelki monitoring we wspomnianych strefach przedsiębiorstwa jest 
niedozwolony i że monitoring publicznych stref przedsiębiorstwa może się odbywać wyłącznie 
pod warunkiem, że informuje o nim widoczny znak.
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Poprawka 101
Elisabeth Morin-Chartier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Podejmowanie środki muszą być 
proporcjonalne do założonego celu. W 
ramach rekrutacji przyjęte środki muszą 
wykazywać bezpośredni i konieczny 
związek z proponowanym zatrudnieniem 
lub z oceną kwalifikacji zawodowych. W 
każdym razie pracownik jest 
powiadamiany o stosowanych metodach 
oraz o poufnym charakterze danych.

Or. fr

Poprawka 102
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. 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.

Or. en

Poprawka 103
Minodora Cliveti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Zgodnie z prawem lub praktyką 
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krajową oraz, w stosownych przypadkach, 
zgodnie z odnośnymi układami 
zbiorowymi pracodawcy z góry powinni w 
pełni poinformować lub skonsultować się 
ze swoimi pracownikami lub ich 
przedstawicielami na temat wprowadzenia 
lub zaadaptowania zautomatyzowanych 
systemów gromadzenia i wykorzystywania 
danych osobowych pracowników.

Or. en

Poprawka 104
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. 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 wspóldecydowania 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 przepisów 
wewnątrz przedsiębiorstwa.

Or. de
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Poprawka 105
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że kwestie, o których mowa w 
art. 82 ust. 1, można także określać w 
układach zbiorowych negocjowanych i 
zawieranych na szczeblu krajowym przez 
partnerów społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

UE nie ma uprawnień w zakresie harmonizacji systemów rynków pracy i systemów stosunków 
pracy państw członkowskich. Z myślą o respektowaniu różnic między systemami państw 
członkowskich niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymywania i stosowania postanowień dotyczących ochrony danych w kontekście 
zatrudnienia w drodze przepisów krajowych lub – w państwach, w których postanowienia te 
uzgodnili partnerzy społeczni – układów zbiorowych.

Poprawka 106
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. W uzupełnieniu do przepisów, do 
których odnosi się sekcja 4 rozdziału IV, 
inspektor ochrony danych objęty jest 
szczególną ochrony przed zwolnieniem i 
zakazem dyskryminacji. Urzędy i 
przedsiębiorstwa zapewniają ponadto, by 
zgodnie z art. 36 ust. 2 inspektor ochrony 
danych wykonywał swoje obowiązki w 
sposób w pełni niezależny.

Or. de
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Poprawka 107
Martin Kastler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. W uzupełnieniu do przepisów, do 
których odnosi się rozdział IV, inspektor 
ochrony danych korzysta z zakazu 
utrudniania mu wykonywania 
obowiązków.

Or. de

Poprawka 108
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Dane dotyczące chorób można 
wykorzystywać tylko w kontekście 
zdolności do pracy.

Or. en

Poprawka 109
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 c. Państwa członkowskie wydają 
odpowiednie przepisy i przeprowadzają 
kontrole, dzięki którym przedsiębiorstwa 
nie mogą umieszczać pracowników – na 
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podstawie ich orientacji politycznej, 
członkostwa w związkach zawodowych lub 
prowadzonej w nich działalności – na tzw. 
„czarnych listach”, które przekazuje się 
innym przedsiębiorstwom w celu 
utrudnienia sytuacji określonych 
pracowników; państwa członkowskie 
ustanawiają skuteczne sankcje dla tych 
przedsiębiorstw, które sporządzają, 
przekazują takie „czarne listy” lub 
przyjmują je czy żądają ich od innego 
przedsiębiorstwa.

Or. de

Poprawka 110
Martin Kastler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 c. Przekazywanie danych 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 administracyjnych, a także nie 
godzi w słuszne interesy podmiotu danych. 
Podobnie dopuszcza się przekazywanie 
danych, jeżeli odbiorca potrzebuje ich do 
wypełniania swoich zadań oraz jest objęty 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Dopuszcza się korzystanie z 
usług doradcy podatkowego przy 
obliczaniu wynagrodzenia oraz w razie 
sporów ze stosunku pracy przekazanie akt 
personalnych adwokatowi lub 
dokumentów medycznych ekspertowi. W 
przypadku przekazania danych osobowych 
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pracownika do kraju trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej 
zastosowanie mają przepisy rozdziału V.

Or. de

Poprawka 111
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 c. Przekazywanie i przetwarzanie 
danych 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.

Or. de

Poprawka 112
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 c. Oprócz postanowień rozdziału IV 
sekcja 4 inspektorowi ochrony danych 
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przysługuje odpowiednie szkolenie 
finansowane przez przedsiębiorstwo oraz 
odpowiedni czas na wypełnianie 
odnośnych obowiązków, jeżeli mają one 
charakter dodatkowy w stosunku do jego 
ogólnych zadań. W sprawie wyznaczenia 
inspektora ochrony danych należy 
skonsultować się z krajową i europejską 
radą zakładową, przysługuje im też prawo 
stałej konsultacji.

Or. en

Poprawka 113
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 114
Martin Kastler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 d. Zgoda pracownika na przetwarzanie 
danych osobowych nie stanowi podstawy 
prawnej przetwarzania w sytuacji 
poważnej nierówności między podmiotem 
danych a kontrolującym lub gdy ta 
nierówność wskazuje na małe 
prawdopodobieństwo, by zgody tej 
udzielono przy pelnej swobodzie.
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Or. de

Poprawka 115
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 116
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 d. Dane pochodzące z wniosków o 
zatrudnienie traktuje się pod względem 
ochrony danych jak dane pracowników.

Or. en

Poprawka 117
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 e. Bez naruszenia innych postanowień 
niniejszego rozporządzenia, przepisy 
prawne państw członkowskich obejmują:
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- zasady uznające za przestępstwo 
wykorzystywanie danych do sporządzania 
czarnych list, weryfikowania lub 
blokowania dostępu do zatrudnienia;
- środki zapewniające, że każda osoba lub 
przedsiębiorstwo, co do których 
stwierdzono udział w sporządzaniu 
czarnych list, zostaną surowo ukarane.

Or. en

Poprawka 118
Olle Ludvigsson

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 119
Sari Essayah

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 
1a, najpóźniej w terminie określonym w 
art. 91 ust. 2 i bezzwłocznie o każdej 
kolejnej zmianie mającej na nie wpływ.
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Or. en

Poprawka 120
Traian Ungureanu

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 prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1 i w związku z 
zasadą pomocniczości, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
mającej na nie wpływ.

Or. en

Poprawka 121
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Z myślą o skuteczności kontekstu 
zatrudnienia należy zapewnić 
pracodawcom w państwach 
członkowskich minimalne kryteria 
stosowania ochrony danych.

Or. en

Poprawka 122
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Z myślą o zapewnieniu przejrzystości 
kontekstu transgranicznego zatrudnienia, 
gdy rozważa się przekazanie danych 
osobowych do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowej, należy 
stosować kryteria zawarte w rozdziale 5.

Or. en

Poprawka 123
Sari Essayah

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 124
Evelyn Regner

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 

skreślony
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ust. 1.

Or. de

Poprawka 125
Olle Ludvigsson

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. Niniejsze rozporządzenie uznaje rolę 
partnerów społecznych. W krajach, w 
których regulowanie wysokości płac i 
różnych innych warunków pracy 
pozostawiono w gestii podmiotów na 
rynku pracy za pośrednictwem układów 
zbiorowych, przy stosowaniu art. 6 ust. 1 
lit. f) należy szczególnie uwzględnić 
obowiązki i prawa partnerów społecznych 
na mocy układów zbiorowych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby system negocjacji zbiorowych funkcjonował prawidłowo, związki 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 126
Nadja Hirsch

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 

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

dalszego określenia innych warunków i 
wymogów gwarantujących przestrzeganie 
standardów technicznych i bezpieczeństwa 
w odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i 4. Należy przy tym uwzględniać 
koszty wdrożenia, ryzyko związane z 
przetwarzaniem i odpowiednie 
zapotrzebowanie na dane.

Or. de

Poprawka 127
Traian Ungureanu

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, które zagwarantują 
uwzględnienie najnowszych osiągnięć 
technologicznych i związanych z 
bezpieczeństwem w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych dla 
celów, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 128
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de


