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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

Art. 82 ust. 1 i punkt 124 preambuły

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

Art. 82 ust. 1a 

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

Art. 82 ust. 1b

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

Art. 82 ust. 1c i punkt 124 a preambuły (nowy)

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

Art. 82 ust. 1d i punkt 34 preambuły

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

Art. 82 ust. 3

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

Art. 82 ust. 1a 

Niniejsza klauzula przeglądowa umożliwia ponowną ocenę. 

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
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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 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 2
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 

(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 
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danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia.

szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia. Jeżeli w danym kraju 
członkowskim istnieje podstawa prawna 
do regulowania kwestii związanych ze 
stosunkiem pracy w drodze porozumienia 
pomiędzy przedstawicielami pracowników 
a kierownictwem przedsiębiorstwa lub 
kierownictwem przedsiębiorstwa 
sprawującego kontrolę w grupie 
przedsiębiorstw (porozumienie zbiorowe) 
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 wspólnotowym1, 
przetwarzanie danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia również powinno 
zostać uregulowane na mocy takiego 
porozumienia.
________________

1 Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 124 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124a) W celu obrony interesów firmy 
bezpośrednio związanych z kontekstem 
zatrudnienia, możliwe powinno być 
również przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w obrębie grupy 
przedsiębiorstw. Przepis przewidziany 
niniejszym rozporządzeniem uwzględnia 
rozpowszechnioną praktykę przetwarzania 
danych osobowych osób zatrudnionych w 
grupach przedsiębiorstw.
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Or. de

Poprawka 4
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, 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.

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 krajów członkowskich do 
wprowadzania korzystniejszych dla 
pracownika przepisów ochronnych 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych w kontekście zatrudnienia.

Or. de
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez naruszenia pozostałych 
postanowień niniejszego rozporządzenia, 
przepisy prawne państw członkowskich, o 
których mowa w ust. 1, dotyczą 
przynajmniej zapewnienia minimalnych 
standardów, do których należą:
a) przetwarzanie danych osobowych 
pracownika bez jego wiedzy jest 
niedopuszczalne; na zasadzie odstępstwa 
od zdania pierwszego państwa 
członkowskie mogą, przy pomocy 
odpowiednich przepisów prawnych, 
dopuścić przetwarzanie danych 
osobowych – przestrzegając odpowiednich 
terminów usuwania danych – w 
przypadku, gdy 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, 
b) 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,
c) jeżeli przedsiębiorstwo zbiera lub 
przetwarza dane osobowe w ramach 
badań lekarskich lub testów umiejętności, 
powinno ono przedtem wyjaśnić 
kandydatowi lub pracownikowi, w jakim 
celu dane te zostaną wykorzystane, a 
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następnie przedstawić i wyjaśnić 
pracownikowi te dane wraz z rezultatem 
ich przetwarzania; 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 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 
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; sfera prywatna i życie osobiste 
pracownika powinny być objęte ciągłą 
ochroną. 

Or. de
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W uzupełnieniu do przepisów, do 
których odnosi się sekcja 4 rozdziału IV, 
inspektor ochrony danych objęty jest 
szczególną ochrony przed zwolnieniem i 
zakazem dyskryminacji. 

Or. de

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Przekazywanie danych osobowych 
odnoszących się do osób zatrudnionych 
odbywające się pomiędzy 
przedsiębiorstwem posiadającym odrębną 
osobowość prawną wewnątrz grupy 
przedsiębiorstw jest dozwolone, o ile służy 
interesom firmy i wykonywaniu mających 
określony cel czynności 
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 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 wyłącznie w celu 
dalszego określenia innych warunków i 
wymogów gwarantujących przestrzeganie 
najnowszych standardów technicznych i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych dla 
celów, o których mowa w ust. 1 i 1c.

Or. de

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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