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Poprawka 165
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem 
takich danych (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)

w sprawie ochrony osób fizycznych i 
prawnych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i swobodnym 
przepływem takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. de

Poprawka 166
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej 
art. 7 i 8,

Or. en

Poprawka 167
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając europejską konwencję 
praw człowieka, w szczególności jej art. 8,

Or. en

Poprawka 168
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ochrona osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych jest 
prawem podstawowym. Artykuł 8 ust. 1 
Karty praw podstawowych i art. 16 ust. 1 
Traktatu stanowią, iż każda osoba ma 
prawo do ochrony danych osobowych, 
które jej dotyczą.

(1) Ochrona osób fizycznych i prawnych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
jest prawem podstawowym. Artykuł 8 
ust. 1 Karty praw podstawowych i art. 16 
ust. 1 Traktatu stanowią, iż każda osoba ma 
prawo do ochrony danych osobowych, 
które jej dotyczą.

Or. de

Poprawka 169
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przetwarzanie danych osobowych ma 
służyć człowiekowi, zaś zasady i przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
odniesieniu do przetwarzania ich danych 
osobowych powinny, niezależnie od 
obywatelstwa czy miejsca stałego 
zamieszkania osób fizycznych, szanować 
ich podstawowe prawa i wolności, 
szczególnie prawo do ochrony danych 
osobowych. Powinno ono również 

(2) Przetwarzanie danych osobowych ma 
służyć człowiekowi, zaś zasady i przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych i 
prawnych w odniesieniu do przetwarzania 
ich danych osobowych powinny, 
niezależnie od obywatelstwa czy miejsca 
stałego zamieszkania osób fizycznych lub 
siedziby osób prawnych, szanować ich 
podstawowe prawa i wolności, szczególnie 
prawo do ochrony danych osobowych. 
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przyczyniać się do stworzenia obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, 
osiągnięcia postępu gospodarczego i 
społecznego, wzmocnienia i konwergencji 
gospodarek na rynku wewnętrznym, a 
także do poprawy zamożności ludzi.

Powinno ono również przyczyniać się do 
stworzenia obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii 
gospodarczej, osiągnięcia postępu 
gospodarczego i społecznego, 
wzmocnienia i konwergencji gospodarek 
na rynku wewnętrznym, a także do 
poprawy zamożności ludzi.

Or. de

Poprawka 170
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Punktem wyjścia przy przetwarzaniu 
danych osobowych w rejestrach 
publicznych musi być ochrona 
prywatności osób fizycznych.

Or. sv

Poprawka 171
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasady dotyczące wolnego dostępu do 
informacji, odzwierciedlone w tradycjach 
konstytucyjnych państw członkowskich, 
nie zostaną osłabione, a jednocześnie 
chroniona będzie wolność wypowiedzi i 
informacji w takiej formie, w jakiej jest 
wyrażona w ustawach zasadniczych tych 
państw.

Or. sv
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Poprawka 172
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Szybki rozwój technologiczny i 
globalizacja przyniosły nowe wyzwania w 
zakresie ochrony danych osobowych. 
Niezwykle wzrosła skala wymiany i 
zbierania danych. Technologia umożliwia 
zarówno przedsiębiorcom prywatnym, jak i 
organom publicznym wykorzystywanie 
danych osobowych do wykonywania 
powierzonych im zadań na niespotykaną 
dotąd skalę. Osoby fizyczne coraz częściej 
udostępniają informacje osobowe 
publicznie i globalnie. Technologia 
całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę, 
jak i życie społeczne, i wymaga dalszego 
ułatwienia swobodnego przepływu danych 
w Unii oraz przekazywania ich do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych, 
przy równoczesnym zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych.

(5) Szybki rozwój technologiczny i 
globalizacja przyniosły nowe wyzwania w 
zakresie ochrony danych osobowych. 
Niezwykle wzrosła skala wymiany i 
zbierania danych. Technologia umożliwia 
zarówno przedsiębiorcom prywatnym, jak i 
organom publicznym wykorzystywanie 
danych osobowych do wykonywania 
powierzonych im zadań na niespotykaną 
dotąd skalę. Osoby fizyczne coraz częściej 
udostępniają informacje osobowe 
publicznie i globalnie. Technologia 
całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę, 
jak i życie społeczne, i wymaga 
ulepszonych gwarancji prawnych, które 
ułatwią swobodny przepływ danych w Unii 
oraz przekazywanie ich do państw trzecich 
i organizacji międzynarodowych, przy 
zagwarantowaniu wysokiego poziomu 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprawdzie przedmiotowe rozporządzenie ma dwa cele – ochronę danych osobowych i 
umożliwienie ich swobodnego przepływu w Unii – to pierwszy z wymienionych celów 
powinien być bardziej zaakcentowany, ponieważ jest on prawem podstawowym.

Poprawka 173
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)



AM\922340PL.doc 7/147 PE502.053v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pośród innych technologii 
przetwarzanie danych w chmurze 
obliczeniowej ma potencjał w zakresie 
transformacji europejskiej gospodarki, o 
ile zostaną wdrożone odpowiednie środki 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych i ich 
ochrony. W celu zapewnienia najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa danych 
osobowych zasadnicze znaczenie ma 
zrozumienie praw i obowiązków 
administratorów danych i podmiotów 
przetwarzających wynikających z 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 174
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Cele i zasady dyrektywy 45/96/WE nie 
zmieniły się, co jednak nie zapobiegło 
rozdrobnieniu wdrażania przepisów 
dotyczących ochrony danych w Unii, 
ugruntowaniu niepewności prawnej oraz 
upowszechnieniu istniejącego w 
społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym 
z ochroną osób fizycznych wiążą się 
istotne zagrożenia, dotyczące w 
szczególności działalności w internecie. 
Różnice w zakresie poziomu ochrony praw 
i wolności osób fizycznych, w 
szczególności prawa do ochrony danych 
osobowych, w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, udzielanej w 
państwach członkowskich mogą 
uniemożliwić swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii. Różnice te mogą 
zatem stanowić przeszkodę w prowadzeniu 

(7) Cele i zasady dyrektywy 45/96/WE nie 
zmieniły się, co jednak nie zapobiegło 
rozdrobnieniu wdrażania przepisów 
dotyczących ochrony danych w Unii, 
ugruntowaniu niepewności prawnej oraz 
upowszechnieniu istniejącego w 
społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym 
z ochroną osób fizycznych wiążą się 
istotne zagrożenia, dotyczące w 
szczególności działalności w internecie. 
Różnice w zakresie poziomu ochrony praw 
i wolności osób fizycznych, w 
szczególności prawa do ochrony danych 
osobowych, w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, udzielanej w 
państwach członkowskich mogą 
uniemożliwić swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii i stworzyć 
niepewność prawa w odniesieniu do 
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działalności gospodarczej na szczeblu Unii, 
zakłócać konkurencję i utrudniać organom 
wykonywanie ich obowiązków 
wynikających z przepisów prawa unijnego. 
Ta różnica w poziomie ochrony wynika z 
istnienia różnic we wdrażaniu i stosowaniu 
dyrektywy 95/46/WE.

poszanowania praw podstawowych do 
prywatności i ochrony danych. Różnice te 
mogą zatem stanowić przeszkodę w 
prowadzeniu działalności gospodarczej na 
szczeblu Unii, zakłócać konkurencję i 
utrudniać organom wykonywanie ich 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa unijnego. Ta różnica w poziomie 
ochrony wynika z istnienia różnic we 
wdrażaniu i stosowaniu dyrektywy 
95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Różnice w zakresie poziomu ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa 
do ochrony danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych osobowych, udzielanej w 
państwach członkowskich mogą uniemożliwić swobodny przepływ danych osobowych w całej 
Unii i stworzyć niepewność prawa w odniesieniu do poszanowania praw podstawowych do 
prywatności i ochrony danych.

Poprawka 175
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Cele i zasady dyrektywy 45/96/WE nie 
zmieniły się, co jednak nie zapobiegło 
rozdrobnieniu wdrażania przepisów 
dotyczących ochrony danych w Unii, 
ugruntowaniu niepewności prawnej oraz 
upowszechnieniu istniejącego w 
społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym 
z ochroną osób fizycznych wiążą się 
istotne zagrożenia, dotyczące w 
szczególności działalności w internecie. 
Różnice w zakresie poziomu ochrony praw 
i wolności osób fizycznych, w 
szczególności prawa do ochrony danych 
osobowych, w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, udzielanej w 
państwach członkowskich mogą 

(7) Cele i zasady dyrektywy 45/96/WE nie 
zmieniły się, co jednak nie zapobiegło 
rozdrobnieniu wdrażania przepisów 
dotyczących ochrony danych w Unii, 
ugruntowaniu niepewności prawnej oraz 
upowszechnieniu istniejącego w 
społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym 
z ochroną osób fizycznych wiążą się 
istotne zagrożenia, dotyczące w 
szczególności działalności w internecie. 
Różnice w zakresie poziomu ochrony praw 
i wolności osób fizycznych, w 
szczególności prawa do ochrony danych 
osobowych, w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, udzielanej w 
państwach członkowskich mogą 
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uniemożliwić swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii. Różnice te mogą 
zatem stanowić przeszkodę w prowadzeniu 
działalności gospodarczej na szczeblu Unii, 
zakłócać konkurencję i utrudniać organom 
wykonywanie ich obowiązków 
wynikających z przepisów prawa unijnego. 
Ta różnica w poziomie ochrony wynika z 
istnienia różnic we wdrażaniu i stosowaniu 
dyrektywy 95/46/WE.

uniemożliwić swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii i prowadzić w 
sposób nieunikniony do naruszeń praw 
podstawowych do prywatności i ochrony 
danych. Różnice te mogą zatem stanowić 
przeszkodę w prowadzeniu działalności 
gospodarczej na szczeblu Unii, zakłócać 
konkurencję i utrudniać organom 
wykonywanie ich obowiązków 
wynikających z przepisów prawa unijnego. 
Ta różnica w poziomie ochrony wynika z 
istnienia różnic we wdrażaniu i stosowaniu 
dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne stosowanie przepisów w dziedzinie ochrony danych w sposób nieunikniony 
prowadzi do ograniczeń praw podstawowych obywateli.

Poprawka 176
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić spójny i wysoki poziom 
ochrony osób fizycznych oraz usunąć 
przeszkody w przepływie danych 
osobowych, należy zapewnić we 
wszystkich państwach członkowskich 
równorzędny poziom ochrony praw i 
wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania tych danych. Spójne i 
jednolite stosowanie przepisów 
dotyczących ochrony podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych powinno 
być zagwarantowane w całej Unii.

(8) Aby zapewnić spójny i wysoki poziom 
ochrony osób fizycznych oraz usunąć 
przeszkody w przepływie danych 
osobowych, należy zapewnić we 
wszystkich państwach członkowskich 
równorzędny i tam, gdzie to możliwe, 
identyczny poziom ochrony praw i 
wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania tych danych. Spójne i 
jednolite stosowanie przepisów 
dotyczących ochrony podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych powinno 
być zagwarantowane w całej Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące przetwarzania danych są już teoretycznie „równorzędne” we wszystkich 
państwach członkowskich. Nieskuteczność tego podejścia wynika z zasad leżących u podstaw 
niniejszego wniosku, który jest wnioskiem dotyczącym rozporządzenia. Niniejszy punkt 
preambuły powinien adekwatnie odzwierciedlać ten tok myślenia.

Poprawka 177
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić spójny i wysoki poziom 
ochrony osób fizycznych oraz usunąć 
przeszkody w przepływie danych 
osobowych, należy zapewnić we 
wszystkich państwach członkowskich 
równorzędny poziom ochrony praw i 
wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania tych danych. Spójne i 
jednolite stosowanie przepisów 
dotyczących ochrony podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych powinno 
być zagwarantowane w całej Unii.

(8) Aby zapewnić spójny i wysoki poziom 
ochrony osób fizycznych oraz usunąć 
przeszkody w przepływie danych 
osobowych, należy zapewnić we 
wszystkich państwach członkowskich 
równorzędny poziom ochrony praw i 
wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania tych danych. Spójne i 
jednolite stosowanie przepisów 
dotyczących ochrony podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych i prawnych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
powinno być zagwarantowane w całej 
Unii.

Or. de

Poprawka 178
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Skuteczna ochrona danych osobowych 
w całej Unii wymaga wzmocnienia i 
doprecyzowania praw podmiotów danych 
oraz obowiązków podmiotów, które 

(9) Skuteczna ochrona danych osobowych 
w całej Unii wymaga wzmocnienia i 
doprecyzowania praw podmiotów danych 
oraz obowiązków podmiotów, które 
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przetwarzają dane osobowe i kierują tym 
procesem, lecz także równorzędnych 
uprawnień w zakresie monitorowania i 
zapewnienia zgodności z przepisami w 
zakresie ochrony danych osobowych oraz 
równorzędnych sankcji wobec osób 
naruszających te przepisy w państwach 
członkowskich.

przetwarzają dane osobowe i kierują tym 
procesem, lecz także równorzędnych 
uprawnień oraz możliwości technicznych i 
operacyjnych w zakresie monitorowania i 
zapewnienia zgodności z przepisami w 
zakresie ochrony danych osobowych oraz 
równorzędnych sankcji wobec osób 
naruszających te przepisy w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Silne i niezależne organy nadzorcze są jednym z warunków koniecznych skutecznej ochrony 
danych. Organy te powinny być wolne od wpływów zewnętrznych, jak zostało to potwierdzone 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-518/07 i C-614/10), i powinny 
dysponować niezbędnymi zasobami – finansowymi i ludzkimi – aby zapewnić egzekwowanie 
przepisów w dziedzinie ochrony danych. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie 
organom nadzorczym niezależności i zasobów, których potrzebują, aby skutecznie chronić 
prawo podstawowe do ochrony danych.

Poprawka 179
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Artykuł 16 ust. 2 Traktatu powierza 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ustanowienie przepisów dotyczących 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych oraz 
swobodnego przepływu takich danych.

(10) Artykuł 16 ust. 2 Traktatu powierza 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ustanowienie przepisów dotyczących 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii oraz przez państwa 
członkowskie w wykonywaniu działań 
wchodzących w zakres stosowania prawa 
Unii, a także zasad dotyczących
swobodnego przepływu takich danych.

Or. fr



PE502.053v01-00 12/147 AM\922340PL.doc

PL

Poprawka 180
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawną
i przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. W związku ze szczególną 
sytuacją mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców 
niniejsze rozporządzenia przewiduje szereg 
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i 
organy Unii, państwa członkowskie i ich 
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę 
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego 
rozporządzenia. Pojęcie 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawa i 
przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. Jeżeli jest to w widoczny 
sposób konieczne i bez szkody dla zasad 
dotyczących ochrony danych osobowych 
lub jednolitego rynku, w związku ze 
szczególną sytuacją mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców 
niniejsze rozporządzenie przewiduje szereg 
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i 
organy Unii, państwa członkowskie i ich 
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę 
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego 
rozporządzenia. Pojęcie 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.
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Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców powinny być 
stosowane wyłącznie wówczas, gdy są one konieczne. Powinny być one także wdrażane w 
sposób, który nie przynosi szkody dla przewidywalności i pewności prawa w przypadku 
obywateli lub dla jednolitego rynku w przypadku przedsiębiorstw.

Poprawka 181
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawną
i przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. W związku ze szczególną 
sytuacją mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców 
niniejsze rozporządzenia przewiduje szereg 
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i 
organy Unii, państwa członkowskie i ich 
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę 
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, 

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawa i 
przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. W związku ze szczególną 
sytuacją mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców 
niniejsze rozporządzenie przewiduje szereg 
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i 
organy Unii, państwa członkowskie i ich 
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę 
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
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jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego 
rozporządzenia. Pojęcie 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.

jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego 
rozporządzenia, a także uwzględniły 
zasadę „najpierw myśl na małą skalę”, tak 
aby interesy mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców były 
brane pod uwagę na bardzo wczesnych 
etapach kształtowania polityki. Pojęcie 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.

Or. en

Poprawka 182
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawną 
i przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. W związku ze szczególną 
sytuacją mikroprzedsiębiorców oraz 

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawną 
i przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. W związku ze szczególną 
sytuacją mikroprzedsiębiorców oraz 
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małych i średnich przedsiębiorców 
niniejsze rozporządzenia przewiduje szereg 
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i 
organy Unii, państwa członkowskie i ich 
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę 
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego 
rozporządzenia. Pojęcie 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.

małych i średnich przedsiębiorców 
niniejsze rozporządzenia przewiduje szereg 
odstępstw. Ponadto zachęca się instytucje i 
organy Unii, państwa członkowskie i ich 
organy nadzorcze, by wzięły pod uwagę 
szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
jeśli chodzi o zastosowanie niniejszego 
rozporządzenia, w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Pojęcie 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosowanie odstępstw pociąga za sobą ryzyko braku przejrzystości, którego należałoby 
uniknąć poprzez zapewnienie tego, by odstępstwa te były opracowywane w ścisłej współpracy 
z tymi, którzy będą im podlegać.

Poprawka 183
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ochrona zapewniona na mocy 
niniejszego rozporządzenia dotyczy osób 
fizycznych, niezależnie od ich 
obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, w 
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, które 
dotyczą osób prawnych, w szczególności 
przedsiębiorstw będących osobami 
prawnymi, w tym danych dotyczących 
firmy, formy prawnej i danych 
kontaktowych osoby prawnej, nie 
podlegają one ochronie udzielanej na 
mocy niniejszego rozporządzenia. Przepis 

(12) Ochrona zapewniona na mocy 
niniejszego rozporządzenia dotyczy osób 
fizycznych, niezależnie od ich 
obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, w 
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, które 
dotyczą osób prawnych, w szczególności 
przedsiębiorstw będących osobami 
prawnymi, w tym danych dotyczących 
firmy, formy prawnej i danych 
kontaktowych osoby prawnej, powinno 
również być możliwe udzielenie ochrony
na mocy niniejszego rozporządzenia.
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ten powinien mieć także zastosowanie 
wtedy, gdy firma osoby prawnej obejmuje 
nazwisko jednej lub większej liczby osób 
fizycznych.

Or. de

Poprawka 184
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ochrona osób fizycznych powinna 
być technologicznie neutralna i nie 
powinna zależeć od stosowanych technik, 
ponieważ w przeciwnym razie wystąpiłoby 
poważne ryzyko obchodzenia prawa. 
Ochrona osób fizycznych powinna mieć 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany, 
jak również ręcznego przetwarzania, jeśli 
dane znajdują się lub mają znajdować się w 
zbiorze danych. Zbiory lub zestawy 
zbiorów oraz ich strony tytułowe, które nie 
są zorganizowane według określonych 
kryteriów, nie powinny wchodzić w zakres 
niniejszego rozporządzenia.

(13) Ochrona osób fizycznych i prawnych 
powinna być technologicznie neutralna i 
nie powinna zależeć od stosowanych 
technik, ponieważ w przeciwnym razie 
wystąpiłoby poważne ryzyko obchodzenia 
prawa. Ochrona osób fizycznych powinna 
mieć zastosowanie do przetwarzania 
danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany, jak również ręcznego 
przetwarzania, jeśli dane znajdują się lub 
mają znajdować się w zbiorze danych. 
Zbiory lub zestawy zbiorów oraz ich strony 
tytułowe, które nie są zorganizowane 
według określonych kryteriów, nie 
powinny wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 185
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do 
kwestii ochrony podstawowych praw i 

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do
kwestii ochrony podstawowych praw i 
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wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani też 
nie obejmuje przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje, organy i 
jednostki administracyjne Unii, które 
podlegają przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/200145 lub przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
podczas prowadzenia działalności 
związanej ze wspólną polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa Unii.

wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie przedstawione przez Komisję w ramach przedstawienia wniosku dotyczącego 
rozporządzenia – tj. potrzeba spójnego podejścia do ochrony prawa podstawowego do 
prywatności – stoi w sprzeczności z tym bardzo szerokim wachlarzem odstępstw. W związku z 
tym odstępstwa te, w trosce o spójność, muszą zostać skreślone. Zob. także proponowane 
poprawki do art. 2.

Poprawka 186
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ochrona osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy w celu zapobiegania 
przestępstwom, ich ścigania, wykrywania 
lub karania albo w celu wykonywania kar 
kryminalnych oraz swobodnym 
przepływem takich danych podlegają 
szczególnemu instrumentowi prawnemu na 
szczeblu Unii. Z tego względu niniejsze 
rozporządzenie nie powinno mieć 
zastosowania do przetwarzania do wyżej 
wspomnianych celów. Jednak dane 
przetwarzane przez organy publiczne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, 
wykorzystywane w celu zapobiegania 

(16) Ochrona osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy publiczne w celu 
zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, 
wykrywania lub karania albo w celu 
wykonywania kar kryminalnych oraz 
swobodnym przepływem takich danych 
podlegają szczególnemu instrumentowi 
prawnemu na szczeblu Unii. Z tego 
względu niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć zastosowania do 
przetwarzania do wyżej wspomnianych 
celów. Jednak dane przetwarzane przez 
organy publiczne na mocy niniejszego 
rozporządzenia, wykorzystywane w celu 
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przestępstwom, ich ścigania, wykrywania 
lub karania albo w celu wykonywania kar 
kryminalnych, powinny podlegać bardziej 
szczegółowemu instrumentowi prawnemu 
na szczeblu Unii (dyrektywa XX/YYY).

zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, 
wykrywania lub karania albo w celu 
wykonywania kar kryminalnych, powinny 
podlegać bardziej szczegółowemu 
instrumentowi prawnemu na szczeblu Unii 
(dyrektywa XX/YYY).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zgodnie z proponowaną poprawką do art. 2.

Poprawka 187
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla stosowania 
dyrektywy 2000/31/WE, w szczególności 
zasad odpowiedzialności usługodawców 
będących pośrednikami, o których mowa w 
art. 12–15 tej dyrektywy.

(17) Ograniczenia odpowiedzialności w 
dyrektywie o handlu elektronicznym 
2000/31/WE mają charakter przekrojowy, 
w związku z czym mają zastosowanie do 
odnośnych działań wszystkich dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego.
Niniejsze rozporządzenie określa przepisy 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych, natomiast dyrektywa o handlu 
elektronicznym określa warunki, na 
których dostawca usług informacyjnych 
ponosi odpowiedzialność za naruszanie 
przepisów prawa przez osoby trzecie. W 
trosce o zapewnienie pewności prawa dla 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw 
należy w spójny sposób rozróżniać jasno 
określone i odrębne role obu tych 
instrumentów. Przepisy niniejszego 
rozporządzenia pozostają bez uszczerbku 
dla stosowania dyrektywy 2000/31/WE, w 
szczególności zasad odpowiedzialności 
usługodawców będących pośrednikami, o 
których mowa w art. 12–15 tej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

W trosce o zapewnienie pewności prawa dla obywateli i przedsiębiorstw granica podziału ról 
pomiędzy niniejszym rozporządzeniem a dyrektywą 2000/31/WE powinna być tak wyraźna, 
jak to możliwe.

Poprawka 188
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie 
można uznać za „monitorowanie 
zachowania” podmiotów danych, należy 
upewnić się, czy osoby fizyczne można 
wyszukać w internecie, korzystając z
technik przetwarzania danych, które 
polegają na przypisaniu „profilu” danej 
osobie fizycznej, w szczególności w celu 
podejmowania decyzji dotyczących tej 
osoby, analizowania jej preferencji 
osobistych, zachowań i postaw lub ich 
przewidywania.

(21) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie 
można uznać za „monitorowanie 
zachowania” podmiotów danych, należy 
upewnić się, czy osoby fizyczne można 
wyszukać z zamiarem zastosowania, lub 
ewentualnego późniejszego zastosowania,
technik przetwarzania danych, które 
polegają na przypisaniu „profilu”, w 
szczególności w celu podejmowania 
decyzji dotyczących tej osoby, 
analizowania jej preferencji osobistych, 
zachowań i postaw lub ich przewidywania.

Or. en

Uzasadnienie

Wyszukiwanie niekoniecznie odbywa się w internecie (np. „inteligentna telewizja 
przemysłowa” namierzająca klientów w centrum handlowym lub wyszukiwanie za pomocą 
czytników identyfikacji radiowej), zatem skreślenie słów „w internecie” zapewnia neutralność 
technologiczną. Ponadto zbieranie danych i ich wykorzystanie do profilowania nie są 
koniecznie działaniami jednoczesnymi. Dane mogą być zbierane na początku do jednego celu, 
a następnie mogą być wykorzystane do profilowania.

Poprawka 189
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zasady ochrony należy stosować do 
wszelkich informacji dotyczących 
zidentyfikowanych lub możliwych do 
zidentyfikowania osób. Aby ustalić, czy 
można zidentyfikować daną osobę 
fizyczną, należy wziąć pod uwagę 
wszystkie sposoby, jakimi mogą posłużyć 
się administrator lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania tej osoby. Zasady 
ochrony nie powinny być stosowane do 
danych zanonimizowanych w taki sposób, 
że podmiot danych nie może być już 
zidentyfikowany.

(23) Zasady ochrony należy stosować do 
wszelkich informacji dotyczących 
zidentyfikowanych lub możliwych do 
zidentyfikowania osób. Aby ustalić, czy 
można zidentyfikować daną osobę 
fizyczną, należy wziąć pod uwagę 
wszystkie sposoby, jakimi mogą posłużyć 
się administrator lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania tej osoby. Zasady 
ochrony nie powinny być stosowane do 
danych zanonimizowanych w taki sposób, 
że podmiot danych nie może być już 
zidentyfikowany, przy całkowitym 
uwzględnieniu najnowocześniejszych 
osiągnięć i tendencji technologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

„Podmioty danych” nie są zdefiniowane w zbyt wąskim ujęciu. Niniejsze rozporządzenie 
powinno w wyraźny sposób mieć zastosowanie do danych, które umożliwiają wyłącznie 
„wyodrębnienie”, i powinno być jasne, że identyfikatory internetowe powinny w większości 
przypadków być uważane za dane osobowe. W związku z tym, że technologia nieustannie 
posuwa się naprzód, ataki zmierzające do usunięcia anonimowego charakteru danych będą 
stawać się coraz bardziej wyszukane. Dlatego też utrzymanie szerokich definicji „danych 
osobowych” i „podmiotu danych” jest ważne z punku widzenia ochrony danych w 
przyszłości.

Poprawka 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zasady ochrony należy stosować do 
wszelkich informacji dotyczących 
zidentyfikowanych lub możliwych do 
zidentyfikowania osób. Aby ustalić, czy 
można zidentyfikować daną osobę 
fizyczną, należy wziąć pod uwagę 

(23) Zasady ochrony należy stosować 
wyłącznie do konkretnych informacji 
dotyczących zidentyfikowanych lub 
możliwych do zidentyfikowania osób. Aby 
ustalić, czy można zidentyfikować daną 
osobę fizyczną, należy wziąć pod uwagę:
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wszystkie sposoby, jakimi mogą posłużyć 
się administrator lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania tej osoby. Zasady 
ochrony nie powinny być stosowane do 
danych zanonimizowanych w taki sposób, 
że podmiot danych nie może być już 
zidentyfikowany.

(i) tylko te sposoby, jakimi mogą posłużyć 
się administrator lub inna osoba fizyczna 
lub prawna w celu zidentyfikowania tej 
osoby, oraz (ii) uzasadnione 
prawdopodobieństwo, że osoba zostanie 
zidentyfikowana. Zasady ochrony nie 
powinny być stosowane do danych 
zanonimizowanych w taki sposób, że 
podmiot danych nie może być już na ich 
podstawie zidentyfikowany.

Or. en

Poprawka 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Niniejsze rozporządzenie uznaje, że 
opatrywanie danych pseudonimem jest 
korzystne dla wszystkich podmiotów 
danych, jako że z definicji dane osobowe 
są zmieniane w taki sposób, aby nie mogły 
samoistnie zostać przypisane do danego 
podmiotu danych bez korzystania z 
dodatkowych danych. W ten sposób 
zachęca się administratorów do 
stosowania praktyki opatrywania danych 
pseudonimem.

Or. en

Poprawka 192
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług (24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
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internetowych można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów internetowych, 
które znajdują się w urządzeniach, 
aplikacjach, narzędziach i protokołach, 
takich jak adresy IP lub identyfikatory 
plików cookie. Mogą one zostawiać ślady, 
które, w połączeniu z unikatowymi 
identyfikatorami i innymi informacjami 
uzyskanymi przez serwery, mogą być 
wykorzystywane do tworzenia profili 
poszczególnych osób i ich identyfikacji. W 
wyniku tego numery identyfikacyjne, dane 
dotyczące lokalizacji, identyfikatory
internetowe lub inne szczególne czynniki 
jako takie niekonieczne muszą być 
uważane za dane osobowe w każdych 
okolicznościach.

internetowych można identyfikować na 
podstawie jednego lub większej liczby
identyfikatorów internetowych, które 
znajdują się w urządzeniach, aplikacjach, 
narzędziach i protokołach, takich jak 
adresy IP, identyfikatory plików cookie lub 
inne unikatowe identyfikatory. W związku 
z tym, że te identyfikatory zostawiają ślady
i mogą zostać wykorzystane do
wyodrębnienia osób fizycznych, niniejsze 
rozporządzenia powinno mieć 
zastosowanie do przetwarzania takich 
danych, chyba że identyfikatory te w 
widoczny sposób nie odnoszą się do osób 
fizycznych, tak jak na przykład adresy IP 
serwerów sieciowych, i nie mogą zatem 
być uważane za „dane osobowe” zgodnie z 
definicją zawartą w art. 4 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma to, aby w celu zapewnienia należytej ochrony terminy „dane 
osobowe” i „podmiot danych” nie były zdefiniowane w zbyt wąskim ujęciu. Identyfikatory 
internetowe powinny w większości przypadków być uważane za dane osobowe. We wniosku 
Komisji w znaczący sposób ogranicza się możliwość stosowania zasad ochrony danych w 
odniesieniu do takich identyfikatorów internetowych. Proponowana poprawka ma na celu 
doprecyzowanie, że takie identyfikatory powinno się uważać za dane osobowe, chyba że w 
wyraźny sposób nimi one nie są.

Poprawka 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
internetowych można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów internetowych, 
które znajdują się w urządzeniach, 
aplikacjach, narzędziach i protokołach, 
takich jak adresy IP lub identyfikatory 
plików cookie. Mogą one zostawiać ślady, 

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
internetowych można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów internetowych, 
które znajdują się w urządzeniach, 
aplikacjach, narzędziach i protokołach, 
takich jak adresy IP lub identyfikatory 
plików cookie. Mogą one zostawiać ślady, 
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które, w połączeniu z unikatowymi 
identyfikatorami i innymi informacjami 
uzyskanymi przez serwery, mogą być 
wykorzystywane do tworzenia profili 
poszczególnych osób i ich identyfikacji. W 
wyniku tego numery identyfikacyjne, dane 
dotyczące lokalizacji, identyfikatory 
internetowe lub inne szczególne czynniki 
jako takie niekonieczne muszą być 
uważane za dane osobowe w każdych 
okolicznościach.

które, w połączeniu z unikatowymi 
identyfikatorami i innymi informacjami 
uzyskanymi przez serwery, mogą być 
wykorzystywane do tworzenia profili 
poszczególnych osób i ich identyfikacji. W 
wyniku tego numery identyfikacyjne, dane 
dotyczące lokalizacji, identyfikatory 
internetowe lub inne szczególne czynniki 
niekoniecznie muszą być uważane za dane 
osobowe w każdych okolicznościach.

Or. en

Poprawka 194
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
internetowych można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów internetowych, 
które znajdują się w urządzeniach, 
aplikacjach, narzędziach i protokołach, 
takich jak adresy IP lub identyfikatory 
plików cookie. Mogą one zostawiać ślady, 
które, w połączeniu z unikatowymi 
identyfikatorami i innymi informacjami 
uzyskanymi przez serwery, mogą być 
wykorzystywane do tworzenia profili
poszczególnych osób i ich identyfikacji. W 
wyniku tego numery identyfikacyjne, dane 
dotyczące lokalizacji, identyfikatory 
internetowe lub inne szczególne czynniki 
niekonieczne muszą być uważane za dane 
osobowe w każdych okolicznościach.

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
internetowych można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów internetowych, 
które znajdują się w urządzeniach, 
aplikacjach, narzędziach i protokołach, 
takich jak adresy IP lub identyfikatory 
plików cookie. Mogą one zostawiać ślady,
które, w połączeniu z unikatowymi 
identyfikatorami i innymi informacjami 
uzyskanymi przez serwery, mogą być 
wykorzystywane do tworzenia profili 
poszczególnych osób i ich identyfikacji. W 
wyniku tego numery identyfikacyjne, dane 
dotyczące lokalizacji, identyfikatory 
internetowe lub inne szczególne czynniki 
niekoniecznie muszą być uważane za dane 
osobowe wyłącznie w przypadku, gdy 
przetwarzane informacje nie mogą być 
wykorzystane do wyodrębnienia danej 
osoby fizycznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Z chwilą gdy informacje umożliwiają administratorowi danych zidentyfikowanie osoby 
fizycznej, informacje te powinny być uznawane za dane osobowe.

Poprawka 195
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgoda powinna być wyraźnie 
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Milczenie lub bezczynność nie 
powinny zatem stanowić zgody. Zgoda 
powinna obejmować całość przetwarzania 
dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 
danych ma być wyrażona w następstwie 
elektronicznego wniosku, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 
usługi, której dotyczy.

(25) Zgoda powinna być wyraźnie 
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Należy ułatwiać – tam, gdzie 
to możliwe – wyrażanie świadomej zgody
poprzez przedstawianie przyjaznych 
użytkownikowi informacji dotyczących 
rodzajów przetwarzania, które będzie 
prowadzone. Milczenie, samo skorzystanie 
z usługi lub bezczynność, np. 
nieodznaczenie z góry zaznaczonych pól 
wyboru, nie powinny zatem stanowić 
zgody. Zgoda powinna obejmować całość 
przetwarzania dokonanego w tym samym 
celu lub w tych samych celach. Jeśli zgoda 
podmiotu danych ma być wyrażona w 
następstwie elektronicznego wniosku, 
wniosek taki musi być jasny, zwięzły i nie 
powodować niepotrzebnego przerwania 
świadczenia usługi, której dotyczy.
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Or. en

Uzasadnienie

Świadoma zgoda zależy od swobodnego dostępu podmiotu danych do informacji 
przedstawionych w przyjaznym dla użytkownika formacie. Należy ponadto mocniej podkreślić 
zasadę, że nie można domniemywać wyrażenia zgody na podstawie bezczynności, np. 
nieodznaczenia z góry zaznaczonych pól wyboru.

Poprawka 196
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgoda powinna być wyraźnie 
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Milczenie lub bezczynność nie 
powinny zatem stanowić zgody. Zgoda 
powinna obejmować całość przetwarzania 
dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 
danych ma być wyrażona w następstwie 
wniosku elektronicznego, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 
usługi, której dotyczy.

(25) Zgoda powinna być wyrażona w 
dowolny właściwy sposób umożliwiający 
swobodne i świadome wyrażenie woli 
przez podmiot danych bądź w formie 
oświadczenia, bądź w drodze innego
działania potwierdzającego podmiotu 
danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, na 
przykład wprowadzenie odpowiednich 
ustawień przeglądarki, które w tym 
kontekście wyraźnie oznacza akceptację 
przez podmiot danych proponowanego 
przetwarzania jego danych osobowych. 
Milczenie lub bezczynność mogą stanowić 
ważną zgodę, jeżeli w wyniku oceny 
skutków ochrony danych uznano, że 
wyraźna zgoda nie jest wymagana. Zgoda 
powinna obejmować całość przetwarzania 
dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 
danych ma być wyrażona w następstwie 
wniosku elektronicznego, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 



PE502.053v01-00 26/147 AM\922340PL.doc

PL

usługi, której dotyczy.

Or. de

Uzasadnienie

Im mniejsze są skutki przetwarzania danych, tym mniejsze powinny być wymogi dotyczące 
oświadczenia zgody. Zasadniczo nie powinien zatem obowiązywać wymóg przedstawienia 
wyraźnej zgody poza przypadkami, w których ocena skutków ochrony danych wykazała, że 
przedstawienie wyraźnej zgody jest wymagane. Również pozwolenie dotyczące odpowiednich 
ustawień przeglądarki uznaje się za inne działanie zgodnie z art. 7 ust. 1b.

Poprawka 197
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgoda powinna być wyraźnie 
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Milczenie lub bezczynność nie 
powinny zatem stanowić zgody. Zgoda 
powinna obejmować całość przetwarzania 
dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 
danych ma być wyrażona w następstwie 
elektronicznego wniosku, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 
usługi, której dotyczy.

(25) Zgoda powinna być wyraźnie 
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Należy ułatwiać – tam, gdzie 
to możliwe – wyrażanie świadomej zgody 
poprzez przedstawianie przyjaznych 
użytkownikowi informacji dotyczących 
rodzajów przetwarzania, które będzie 
prowadzone. Milczenie, samo skorzystanie 
z usługi lub bezczynność, np. 
nieodznaczenie z góry zaznaczonych pól 
wyboru, nie powinny zatem stanowić 
zgody. Zgoda powinna obejmować całość 
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przetwarzania dokonanego w tym samym 
celu lub w tych samych celach. Jeśli zgoda 
podmiotu danych ma być wyrażona w 
następstwie elektronicznego wniosku, 
wniosek taki musi być jasny, zwięzły i nie 
powodować niepotrzebnego przerwania 
świadczenia usługi, której dotyczy.

Or. en

Uzasadnienie

Świadoma zgoda zależy od swobodnego dostępu podmiotu danych do informacji 
przedstawionych w przyjaznym dla użytkownika formacie. Poprawka jest potrzebna, aby także 
mocniej podkreślić zasadę, że nie można domniemywać wyrażenia zgody na podstawie 
bezczynności, np. nieodznaczenia z góry zaznaczonych pól wyboru.

Poprawka 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgoda powinna być wyraźnie
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Milczenie lub bezczynność nie 
powinny zatem stanowić zgody. Zgoda 
powinna obejmować całość przetwarzania 
dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 

(25) Zgoda powinna być jednoznacznie
wyrażona w dowolny właściwy sposób w 
kontekście oferowanego produktu lub 
oferowanej usługi umożliwiający 
swobodne i świadome wyrażenie woli 
przez podmiot danych bądź w formie 
oświadczenia, bądź w drodze wyraźnego 
działania potwierdzającego podmiotu 
danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Milczenie lub bezczynność nie 
powinny zatem stanowić zgody. Zgoda 
powinna obejmować całość przetwarzania 
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danych ma być wyrażona w następstwie 
elektronicznego wniosku, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 
usługi, której dotyczy.

dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 
danych ma być wyrażona w następstwie 
elektronicznego wniosku, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 
usługi, której dotyczy.

Or. en

Poprawka 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Niniejsze rozporządzenie uznaje, że 
opatrywanie danych pseudonimem może 
pomóc w zminimalizowaniu zagrożeń 
związanych z prywatnością podmiotów 
danych. W zakresie, w jakim 
administrator opatruje dane 
pseudonimem, takie przetwarzanie uważa 
się za słuszny interes administratora 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f).

Or. en

Poprawka 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 
rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych; 

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane osobowe dotyczące stanu 
zdrowia podmiotu danych, informacje na 
temat rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych; 
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informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 
lekarskich dotyczących części ciała lub
płynów ustrojowych, w tym próbek 
biologicznych; informacje umożliwiające 
identyfikację osoby świadczącej usługi
opieki zdrowotnej na rzecz danego 
pacjenta oraz wszelkie informacje np. na 
temat choroby, niepełnosprawności, ryzyka 
choroby, historii medycznej, leczenia 
klinicznego lub aktualnego stanu 
fizjologicznego lub biomedycznego 
podmiotu danych, niezależnie od ich 
źródła, którym może być np. lekarz lub 
inny pracownik służby zdrowia, szpital, 
urządzenie medyczne, badanie 
diagnostyczne in vitro.

informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; dane 
osobowe pochodzące z badań 
laboratoryjnych lub lekarskich dotyczących 
części ciała, płynów ustrojowych lub 
próbki biologicznej; informacje 
umożliwiające identyfikację osoby 
świadczącej usługi opieki zdrowotnej na 
rzecz danego pacjenta oraz wszelkie 
informacje np. na temat choroby, 
niepełnosprawności, ryzyka choroby, 
historii medycznej, leczenia klinicznego 
lub aktualnego stanu fizjologicznego lub 
biomedycznego podmiotu danych, 
niezależnie od ich źródła, którym może być 
np. lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia, szpital, urządzenie medyczne, 
badanie diagnostyczne in vitro.

Or. en

Uzasadnienie

Dane dotyczące zdrowia obejmują dane osobowe uzyskane z badania próbek biologicznych, a 
nie z nich samych.

Poprawka 201
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 

(26) Dane osobowe, w tym informacje 
genetyczne, dotyczące zdrowia powinny w 
szczególności obejmować wszelkie dane 
dotyczące stanu zdrowia podmiotu danych, 
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rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych; 
informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje 
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 
lekarskich dotyczących części ciała lub 
płynów ustrojowych, w tym próbek 
biologicznych; informacje umożliwiające 
identyfikację osoby świadczącej usługi 
opieki zdrowotnej na rzecz danego 
pacjenta oraz wszelkie informacje np. na 
temat choroby, niepełnosprawności, ryzyka 
choroby, historii medycznej, leczenia 
klinicznego lub aktualnego stanu 
fizjologicznego lub biomedycznego 
podmiotu danych, niezależnie od ich 
źródła, którym może być np. lekarz lub 
inny pracownik służby zdrowia, szpital, 
urządzenie medyczne, badanie 
diagnostyczne in vitro.

informacje na temat rejestracji osoby 
fizycznej w celu świadczenia usług 
zdrowotnych; informacje o płatnościach 
danej osoby fizycznej za opiekę zdrowotną 
lub kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje 
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 
lekarskich dotyczących części ciała lub 
płynów ustrojowych, w tym próbek 
biologicznych; informacje umożliwiające 
identyfikację osoby świadczącej usługi 
opieki zdrowotnej na rzecz danego 
pacjenta oraz wszelkie informacje np. na 
temat choroby, niepełnosprawności, ryzyka 
choroby, historii medycznej, leczenia 
klinicznego lub aktualnego stanu 
fizjologicznego lub biomedycznego 
podmiotu danych, niezależnie od ich 
źródła, którym może być np. lekarz lub 
inny pracownik służby zdrowia, szpital, 
urządzenie medyczne, badanie 
diagnostyczne in vitro.

Or. en

Uzasadnienie

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Poprawka 202
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Siedzibę administratora w Unii należy 
ustalić na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Powinna ona zakładać 
skuteczne i faktycznie zarządzanie, 
polegające na podejmowaniu 
najważniejszych decyzji dotyczących 
celów, warunków i środków przetwarzania 
w drodze stabilnych rozwiązań. Takie 
kryterium nie powinno zależeć od tego, czy 
przetwarzanie danych osobowych jest 
faktycznie dokonywane w tej lokalizacji; 
obecność i wykorzystanie środków 
technicznych i technologii do celów 
przetwarzania danych osobowych lub 
działalności w zakresie przetwarzania nie 
stanowią, same w sobie, takiej siedziby, nie 
są więc kryteriami wyznaczającymi 
siedzibę. Siedzibą podmiotu 
przetwarzającego powinno być miejsce 
jego zarządu w Unii.

(27) Siedzibę administratora w Unii, w tym 
administratora, który jest jednocześnie 
podmiotem przetwarzającym, należy 
ustalić na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Powinna ona zakładać
skuteczne i faktycznie zarządzanie, 
polegające na podejmowaniu 
najważniejszych decyzji dotyczących 
celów, warunków i środków przetwarzania 
w drodze stabilnych rozwiązań. Takie 
kryterium nie powinno zależeć od tego, czy 
przetwarzanie danych osobowych jest 
faktycznie dokonywane w tej lokalizacji; 
obecność i wykorzystanie środków 
technicznych i technologii do celów 
przetwarzania danych osobowych lub 
działalności w zakresie przetwarzania nie 
stanowią, same w sobie, takiej siedziby, nie 
są więc kryteriami wyznaczającymi 
siedzibę. Siedzibą podmiotu 
przetwarzającego, który nie jest 
jednocześnie administratorem, powinno 
być miejsce jego zarządu w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku administratora, który jest także podmiotem przetwarzającym, nie ma wielkiego 
sensu stosowanie różnych testów dla ustalenia, który organ nadzoru ma uprawnienia do 
kontroli danej organizacji. Poprawka gwarantuje, że tacy administratorzy będą w stanie w 
pełnym zakresie korzystać z punktu kompleksowej obsługi.

Poprawka 203
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Siedzibę administratora w Unii należy 
ustalić na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Powinna ona zakładać 
skuteczne i faktycznie zarządzanie, 
polegające na podejmowaniu 
najważniejszych decyzji dotyczących 
celów, warunków i środków przetwarzania 
w drodze stabilnych rozwiązań. Takie 
kryterium nie powinno zależeć od tego, czy 
przetwarzanie danych osobowych jest 
faktycznie dokonywane w tej lokalizacji; 
obecność i wykorzystanie środków 
technicznych i technologii do celów 
przetwarzania danych osobowych lub 
działalności w zakresie przetwarzania nie 
stanowią, same w sobie, takiej siedziby, nie 
są więc kryteriami wyznaczającymi 
siedzibę. Siedzibą podmiotu 
przetwarzającego powinno być miejsce 
jego zarządu w Unii.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Grupa przedsiębiorstw powinna 
obejmować przedsiębiorstwo sprawujące 
kontrolę oraz przedsiębiorstwa 
kontrolowane, przy czym przedsiębiorstwo 
sprawujące kontrolę powinno być 
przedsiębiorstwem, które wywiera 
dominujący wpływ na inne 
przedsiębiorstwa ze względu, między 
innymi, na strukturę właścicielską, udział 
finansowy lub przepisy regulujące jego 
działalność lub też uprawnienia do 
wdrożenia przepisów dotyczących ochrony 

(28) Grupa przedsiębiorstw powinna 
obejmować przedsiębiorstwo sprawujące 
kontrolę oraz przedsiębiorstwa 
kontrolowane, przy czym przedsiębiorstwo 
sprawujące kontrolę powinno być 
przedsiębiorstwem, które wywiera 
dominujący wpływ na inne 
przedsiębiorstwa ze względu, między 
innymi, na strukturę właścicielską, udział 
finansowy lub przepisy regulujące jego 
działalność lub też uprawnienia do 
wdrożenia przepisów dotyczących ochrony 
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danych osobowych. danych osobowych. Grupa przedsiębiorstw 
może wyznaczyć jedną główną siedzibę w 
Unii.

Or. en

Poprawka 205
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 
zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Aby stwierdzić, czy 
dana osoba jest dzieckiem, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przyjąć definicję 
określoną w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka.

(29) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 
zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Aby stwierdzić, czy 
dana osoba jest dzieckiem, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przyjąć definicję 
określoną w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka. Żadne 
odniesienie w niniejszym rozporządzeniu 
do ochrony dzieci nie powinno być 
rozumiane jako pośrednie wskazanie, że 
ochrona danych osobowych dorosłych 
powinna być traktowana z mniejszą 
troską, niż byłoby to w przypadku, gdyby 
takie odniesienie nie było uwzględnione.

Or. en

Uzasadnienie

Zwracanie szczególnej uwagi na przetwarzanie danych osobowych dzieci nie powinno być 
wykorzystywane lub możliwe do wykorzystania jako środek umniejszający znaczenie ochrony 
danych osobowych w ujęciu bardziej ogólnym.

Poprawka 206
Marian Harkin, Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 
zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Aby stwierdzić, czy 
dana osoba jest dzieckiem, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przyjąć definicję 
określoną w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka.

(29) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 
zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Taka ochrona jest 
szczególnie ważna w kontekście sieci 
społecznych, gdzie dzieci powinny znać 
tożsamość osób, z którymi się komunikują.
Aby stwierdzić, czy dana osoba jest 
dzieckiem, w niniejszym rozporządzeniu 
należy przyjąć definicję określoną w 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach dziecka.

Or. en

Poprawka 207
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wszelkie operacje przetwarzania 
danych osobowych powinny być zgodne z 
prawem, prowadzone rzetelnie i uczciwie 
wobec zainteresowanych osób. W 
szczególności konkretne cele 
przetwarzania danych powinny być 
jednoznaczne, zgodne z prawem i 
określone w momencie zbierania danych. 
Dane powinny być ścisłe, właściwe i 
ograniczone do minimum niezbędnego do 
celów, dla których dane są przetwarzane, 
co wymaga w szczególności dopilnowania, 
by zebrane dane nie wykraczały poza 
określony zakres i by okres 
przechowywania danych był ograniczony 
do ścisłego minimum. Dane osobowe 

(30) Wszelkie operacje przetwarzania 
danych osobowych powinny być zgodne z 
prawem, prowadzone rzetelnie i uczciwie 
wobec zainteresowanych osób. W 
szczególności konkretne cele 
przetwarzania danych powinny być 
jednoznaczne, zgodne z prawem i 
określone w momencie zbierania danych. 
Dane powinny być ścisłe, właściwe i 
niewykraczające poza zakres odnoszący 
się do celów, dla których dane są 
przetwarzane, co wymaga w szczególności 
dopilnowania, by zebrane dane nie 
wykraczały poza określony zakres i by 
okres przechowywania danych był 
ograniczony do ścisłego minimum. Dane 
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powinny być przetwarzane tylko wówczas, 
gdy celu przetwarzania nie można osiągnąć 
innymi środkami. Należy podjąć wszelkie 
stosowne kroki gwarantujące poprawienie 
lub usunięcie nieścisłych danych 
osobowych. Aby uniknąć przechowywania 
danych przez czas dłuższy niż jest to 
konieczne, administrator powinien ustalić 
termin usuwania danych lub okresowego 
przeglądu.

osobowe powinny być przetwarzane tylko 
wówczas, gdy celu przetwarzania nie 
można osiągnąć innymi środkami. Należy 
podjąć wszelkie stosowne kroki 
gwarantujące poprawienie lub usunięcie 
nieścisłych danych osobowych. Aby 
uniknąć przechowywania danych przez 
czas dłuższy niż jest to konieczne, 
administrator powinien ustalić termin 
usuwania danych lub okresowego 
przeglądu.

Or. fr

Poprawka 208
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody podmiotu danych, ciężar 
udowodnienia, że podmiot danych wyraził 
zgodę na operację przetwarzania, 
spoczywa na administratorze. W 
szczególności w przypadku pisemnego 
oświadczenia złożonego w innej sprawie 
odpowiednie gwarancje powinny 
zapewniać, iż podmiot danych jest 
świadomy wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Im mniejsze są skutki przetwarzania danych, tym mniejsze powinny być wymogi dotyczące 
oświadczenia zgody. Zasadniczo nie powinien zatem obowiązywać wymóg przedstawienia 
wyraźnej zgody poza przypadkami, w których ocena skutków ochrony danych wykazała, że 
przedstawienie wyraźnej zgody jest wymagane. Również pozwolenie dotyczące odpowiednich 
ustawień przeglądarki uznaje się za inne działanie zgodnie z art. 7 ust. 1b.
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Poprawka 209
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody podmiotu danych, ciężar 
udowodnienia, że podmiot danych wyraził 
zgodę na operację przetwarzania, 
spoczywa na administratorze. W 
szczególności w przypadku pisemnego 
oświadczenia złożonego w innej sprawie 
odpowiednie gwarancje powinny 
zapewniać, iż podmiot danych jest 
świadomy wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu.

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody podmiotu danych, ciężar 
udowodnienia, że podmiot danych wyraził 
zgodę na operację przetwarzania, 
spoczywa na administratorze. W 
szczególności w przypadku pisemnego 
oświadczenia złożonego w innej sprawie 
odpowiednie gwarancje powinny 
zapewniać, iż podmiot danych jest 
świadomy wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu. Aby zachować zgodność z zasadą 
minimalizacji danych, ten ciężar 
udowodnienia nie powinien być 
rozumiany ani jako wymóg pozytywnej 
identyfikacji podmiotów danych, chyba że 
jest to konieczne, ani jako powód 
przetwarzania większej ilości danych, niż 
miałoby to miejsce w innym przypadku.

Or. en

Poprawka 210
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody podmiotu danych, ciężar 
udowodnienia, że podmiot danych wyraził 
zgodę na operację przetwarzania, 
spoczywa na administratorze. W 
szczególności w przypadku pisemnego 
oświadczenia złożonego w innej sprawie 
odpowiednie gwarancje powinny 
zapewniać, iż podmiot danych jest 

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody podmiotu danych, ciężar 
udowodnienia, że podmiot danych wyraził 
zgodę na operację przetwarzania, 
spoczywa na administratorze. W 
szczególności w przypadku pisemnego 
oświadczenia złożonego w innej sprawie 
odpowiednie gwarancje powinny 
zapewniać, iż podmiot danych jest 
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świadomy wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu.

świadomy wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu. Aby zachować zgodność z zasadą 
minimalizacji danych, ten ciężar 
udowodnienia nie powinien być 
rozumiany jako wymóg pozytywnej 
identyfikacji podmiotów danych, chyba że 
jest to konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby takie zobowiązania nie miały niepożądanych skutków w postaci 
przetwarzania większej ilości danych, niż miałoby to miejsce w innym przypadku.

Poprawka 211
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej 
zgody należy wyjaśnić, że zgoda nie 
stanowi ważnej podstawy prawnej, jeśli 
dana osoba nie może dokonać 
rzeczywistego i wolnego wyboru, a 
następnie nie może odmówić ani odwołać 
zgody bez poniesienia szkody.

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej 
zgody należy wyjaśnić, że zgoda nie 
stanowi ważnej podstawy prawnej, jeśli 
dana osoba nie może dokonać 
rzeczywistego i wolnego wyboru, a 
następnie nie może odmówić ani odwołać 
zgody bez poniesienia szkody. Zgoda nie 
powinna także dawać podstawy prawnej 
do przetwarzania danych, jeśli podmiot 
danych nie ma dostępu do innych 
równoważnych usług. Domyślne 
ustawienia, takie jak z góry zaznaczone 
pola wyboru, milcząca zgoda lub po 
prostu korzystanie z danej usługi nie 
zakładają z góry wyrażenia zgody. Zgodę 
można uzyskać wyłącznie na 
przetwarzanie, które jest zgodne z prawem 
i tym samym nie wykracza poza zakres 
odnoszący się do celu. Nieproporcjonalne 
przetwarzanie danych nie może być 
uzasadniane uzyskaniem zgody.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapobieżenie sytuacjom, w których administratorzy usiłują uzyskać 
zgodę na przetwarzanie, które jest w wyraźny sposób nieproporcjonalne. Poprawka ta 
powinna dać organom regulacyjnym i sędziom możliwość dyskutowania na temat uczciwości 
w jej istotnym sensie, a nie na temat uczciwości proceduralnej. Takie spojrzenie wykraczające 
poza przepisy proceduralne można także znaleźć w ogólnym prawie zobowiązań, gdzie 
zasady, takie jak „dobra wiara”, racjonalność i uczciwość, stanowią ostateczną wykładnię 
stosunków pomiędzy stronami w przypadkach, gdy konkretne warunki umowy okazują się te 
zasady naruszać.

Poprawka 212
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej 
zgody należy wyjaśnić, że zgoda nie 
stanowi ważnej podstawy prawnej, jeśli 
dana osoba nie może dokonać 
rzeczywistego i wolnego wyboru, a 
następnie nie może odmówić ani odwołać 
zgody bez poniesienia szkody.

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej 
zgody należy wyjaśnić, że zgoda nie 
stanowi ważnej podstawy prawnej, jeśli 
dana osoba nie może dokonać 
rzeczywistego i wolnego wyboru, a 
następnie nie może odmówić ani odwołać 
zgody bez poniesienia szkody.

Zgoda nie powinna także dawać podstawy 
prawnej do przetwarzania danych, jeśli 
podmiot danych nie ma dostępu do innych 
równoważnych usług. Domyślne 
ustawienia, takie jak z góry zaznaczone 
pola wyboru, milcząca zgoda lub po 
prostu korzystanie z danej usługi nie 
zakładają z góry wyrażenia zgody. Zgodę 
można uzyskać wyłącznie na 
przetwarzanie, które jest zgodne z prawem 
i tym samym nie wykracza poza zakres 
odnoszący się do celu. Nieproporcjonalne 
przetwarzanie danych nie może być 
uzasadniane uzyskaniem zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Administratorowi nie wolno podejmować prób uzyskania zgody na przetwarzanie, które jest w 
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wyraźny sposób nieproporcjonalne. Poprawka ta powinna dać organom regulacyjnym i 
sędziom możliwość dyskutowania na temat uczciwości w jej istotnym sensie, a nie na temat 
uczciwości proceduralnej.

Poprawka 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie punktu 34 preambuły nie ma sensu w świetle zmian wprowadzonych w art. 7 
ust. 4.

Poprawka 214
Paul Rübig
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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, jeżeli nie została udzielona 
dobrowolnie.

Or. de

Uzasadnienie

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Poprawka 215
Angelika Niebler

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. 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

Uzasadnienie

Zgoda na przetwarzanie danych w kontekście zatrudnienia nie powinna być całkowicie 
kwestionowana, bowiem często jest udzielana w odniesieniu do obszarów, w których to 
właśnie w interesie danego pracownika leży, aby zezwolić na przetwarzanie swoich danych 
osobowych.

Poprawka 216
Silvia-Adriana Ţicău

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, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia, lub 
jeśli administrator posiada znaczącą siłę 
rynkową w odniesieniu do niektórych 
produktów lub usług i jeśli te produkty lub 
usługi oferowane są pod warunkiem 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, lub jeśli jednostronna i 
nieistotna zmiana w warunkach 
świadczenia usługi nie daje podmiotowi 
danych innego wyboru niż 
zaakceptowanie zmiany lub porzucenie 
zasobu internetowego, w który 
zainwestował sporo czasu. 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 217
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia, lub 
jeśli administrator posiada znaczącą siłę 
rynkową w odniesieniu do niektórych 
produktów lub usług i jeśli te produkty lub 
usługi oferowane są pod warunkiem 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, lub jeśli jednostronna i 
nieistotna zmiana w warunkach 
świadczenia usługi nie daje podmiotowi 
danych innego wyboru niż 
zaakceptowanie zmiany lub porzucenie 
zasobu internetowego, w który 
zainwestował sporo czasu. 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

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Poprawka 218
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
ramach wypełnienia przez administratora 
ciążącego na nim obowiązku prawnego lub 
jeśli przetwarzanie jest konieczne w celu 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej, podstawę prawną 
przetwarzania powinny stanowić przepisy 
prawa Unii lub państwa członkowskiego, 
które spełniają wymagania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej w 
zakresie ograniczeń praw i wolności. 
Prawo Unii lub prawo krajowe powinno 
określić, czy administratorem 
wykonującym zadanie realizowane w 
interesie publicznym lub w celu 
wykonania władzy publicznej powinien 
być organ administracji publicznej czy inna 
osoba fizyczna lub prawna podlegająca 
prawu publicznemu lub prawu 
prywatnemu, jak np. zrzeszenie zawodowe.

(36) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
ramach wypełnienia przez administratora 
ciążącego na nim obowiązku prawnego lub 
wykonania władzy publicznej, podstawę 
prawną przetwarzania powinny stanowić 
przepisy prawa Unii lub państwa 
członkowskiego, które spełniają 
wymagania Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej w zakresie ograniczeń 
praw i wolności. Prawo Unii lub prawo 
krajowe powinno określić, czy 
administratorem wykonującym zadanie 
realizowane w celu wykonania władzy 
publicznej powinien być organ 
administracji publicznej czy inna osoba 
fizyczna lub prawna podlegająca prawu 
publicznemu lub prawu prywatnemu, jak 
np. zrzeszenie zawodowe.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie dodaje tekstowi jasności. W obecnym brzmieniu z tekstu zdaje się wynikać, że 
istnieją nieobowiązkowe zadania w zakresie przetwarzania danych, które mogą mieć 
podstawę prawną w prawie UE. Przetwarzanie albo jest umocowane prawnie w przepisach 
UE i jest obowiązkowe, albo nie jest, co w tym drugim przypadku oznacza, że nie jest ono 
dozwolone i nie może zostać objęte zakresem stosowania tego odstępstwa.

Poprawka 219
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Te zadania realizowane w interesie 
publicznym lub w ramach wykonywania 
władzy publicznej obejmują przetwarzanie 
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danych osobowych niezbędne do 
zarządzania tymi organami i do ich 
funkcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest dalsze doprecyzowanie tego, co dokładnie wchodzi w zakres obowiązku 
prawnego lub zadań realizowanych w interesie publicznym bądź w ramach wykonywania 
władzy publicznej.

Poprawka 220
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Słuszny interes administratora może 
stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
pod warunkiem że interesy lub 
podstawowe prawa i wolności podmiotu 
danych, nie mają charakteru 
nadrzędnego. Wymagałoby to 
przeprowadzenia rzetelnej oceny, 
w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
zważywszy że dzieci wymagają szczególnej 
ochrony. Podmiot danych powinien mieć 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania ze względu na swoją 
szczególną sytuację i w sposób wolny od 
opłat. Aby zapewnić przejrzystość, 
administrator powinien być zobowiązany 
do wyraźnego poinformowania podmiotu 
danych o słusznych interesach 
realizowanych przez administratora, oraz 
o prawie wniesienia sprzeciwu, a także 
powinien być zobowiązany do 
udokumentowania tych słusznych 
interesów. Zważywszy, że ustawodawca 
określa w przepisach podstawę prawną 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne, ta podstawa prawa nie powinna 

skreślony
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mieć zastosowania do przetwarzania 
danych przez organy publiczne w ramach 
wykonywania powierzonych im zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Poprawka 221
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Słuszny interes administratora może 
stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
pod warunkiem że interesy lub 
podstawowe prawa i wolności podmiotu 
danych, nie mają charakteru nadrzędnego. 
Wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnej 
oceny, w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
zważywszy że dzieci wymagają 
szczególnej ochrony. Podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu 
na swoją szczególną sytuację i w sposób 
wolny od opłat. Aby zapewnić 
przejrzystość, administrator powinien być 
zobowiązany do wyraźnego 
poinformowania podmiotu danych o 
słusznych interesach realizowanych przez 
administratora, oraz o prawie wniesienia 

(38) Słuszny interes administratora może 
stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
pod warunkiem że interesy lub 
podstawowe prawa i wolności podmiotu 
danych, nie mają charakteru nadrzędnego. 
Wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnej 
oceny, w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
zważywszy że dzieci wymagają 
szczególnej ochrony. Podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w sposób 
wolny od opłat. Aby zapewnić 
przejrzystość, administrator powinien być 
zobowiązany do wyraźnego 
poinformowania podmiotu danych o 
słusznych interesach realizowanych przez 
administratora, oraz o prawie wniesienia 
sprzeciwu, a także powinien być 
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sprzeciwu, a także powinien być 
zobowiązany do udokumentowania tych 
słusznych interesów. Zważywszy, że 
ustawodawca określa w przepisach 
podstawę prawną przetwarzania danych 
przez organy publiczne, ta podstawa prawa
nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

zobowiązany do udokumentowania tych 
słusznych interesów. Zważywszy, że 
ustawodawca określa w przepisach 
podstawę prawną przetwarzania danych 
przez organy publiczne, ta podstawa 
prawna nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en

Poprawka 222
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Słuszny interes administratora może 
stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
pod warunkiem że interesy lub 
podstawowe prawa i wolności podmiotu 
danych, nie mają charakteru nadrzędnego. 
Wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnej 
oceny, w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
zważywszy że dzieci wymagają 
szczególnej ochrony. Podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ze 
względu na swoją szczególną sytuację i w 
sposób wolny od opłat. Aby zapewnić 
przejrzystość, administrator powinien być 
zobowiązany do wyraźnego 
poinformowania podmiotu danych o 
słusznych interesach realizowanych przez 
administratora, oraz o prawie wniesienia 
sprzeciwu, a także powinien być 
zobowiązany do udokumentowania tych 
słusznych interesów. Zważywszy, że 
ustawodawca określa w przepisach 
podstawę prawną przetwarzania danych 
przez organy publiczne, ta podstawa prawa

(38) Słuszny interes administratora może 
stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
pod warunkiem że interesy lub 
podstawowe prawa i wolności podmiotu 
danych, nie mają charakteru nadrzędnego. 
W celu zapewnienia jasności Europejska 
Rady Ochrony Danych opracuje 
szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co 
może być zdefiniowane jako „słuszny 
interes”. Przetwarzanie wymagałoby
przeprowadzenia rzetelnej oceny, 
w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
zważywszy że dzieci wymagają 
szczególnej ochrony. Podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ze 
względu na swoją szczególną sytuację i w 
sposób wolny od opłat. Aby zapewnić 
przejrzystość, administrator powinien być 
zobowiązany do wyraźnego 
poinformowania podmiotu danych o 
słusznych interesach realizowanych przez 
administratora, oraz o prawie wniesienia 
sprzeciwu, a także powinien być 
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nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

zobowiązany do udokumentowania tych 
słusznych interesów. Zważywszy, że 
ustawodawca określa w przepisach 
podstawę prawną przetwarzania danych 
przez organy publiczne, ta podstawa 
prawna nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en

Poprawka 223
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, dla których dane zostały 
pierwotnie zebrane, w szczególności jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do celów 
badań historycznych, statystycznych lub 
naukowych. Jeśli ten inny cel nie jest 
zgodny z celem pierwotnym, w którym 
dane zostały zebrane, administrator 
powinien uzyskać zgodę podmiotu danych 
na realizację tego celu lub powinien 
oprzeć przetwarzanie na innej 
uzasadnionej podstawie zgodnego z 
prawem przetwarzania, w szczególności 
przewidzianej przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator. W każdym 
przypadku należy zapewnić stosowanie 
zasad wskazanych w niniejszym 
rozporządzeniu, w szczególności w 
zakresie poinformowania podmiotu danych 
o tych innych celach.

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, do których dane zostały pierwotnie 
zebrane, w szczególności jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do celów 
badań historycznych, statystycznych lub 
naukowych. W każdym przypadku należy 
zapewnić stosowanie zasad wskazanych w 
niniejszym rozporządzeniu, w
szczególności w zakresie poinformowania 
podmiotu danych o tych innych celach.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla proponowaną poprawkę do art. 6.

Poprawka 224
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, dla których dane zostały 
pierwotnie zebrane, w szczególności jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do celów 
badań historycznych, statystycznych lub 
naukowych. Jeśli ten inny cel nie jest 
zgodny z celem pierwotnym, w którym 
dane zostały zebrane, administrator 
powinien uzyskać zgodę podmiotu danych 
na realizację tego celu lub powinien oprzeć 
przetwarzanie na innej uzasadnionej 
podstawie zgodnego z prawem 
przetwarzania, w szczególności 
przewidzianej przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator. W każdym 
przypadku należy zapewnić stosowanie 
zasad wskazanych w niniejszym 
rozporządzeniu, w szczególności w 
zakresie poinformowania podmiotu danych 
o tych innych celach.

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, do których dane zostały pierwotnie 
zebrane, w szczególności jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do celów 
badań historycznych, statystycznych lub 
naukowych. Jeśli ten inny cel nie jest 
zgodny z celem pierwotnym, w którym 
dane zostały zebrane, administrator 
powinien uzyskać zgodę podmiotu danych 
na realizację tego celu. W każdym 
przypadku należy zapewnić stosowanie 
zasad wskazanych w niniejszym 
rozporządzeniu, w szczególności w 
zakresie poinformowania podmiotu danych 
o tych innych celach.

Or. en

Poprawka 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, dla których dane zostały 
pierwotnie zebrane, w szczególności jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do celów 
badań historycznych, statystycznych lub 
naukowych. Jeśli ten inny cel nie jest 
zgodny z celem pierwotnym, w którym 
dane zostały zebrane, administrator 
powinien uzyskać zgodę podmiotu danych 
na realizację tego celu lub powinien oprzeć 
przetwarzanie na innej uzasadnionej 
podstawie zgodnego z prawem 
przetwarzania, w szczególności 
przewidzianej przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator. W każdym przypadku 
należy zapewnić stosowanie zasad 
wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, 
w szczególności w zakresie 
poinformowania podmiotu danych o tych 
innych celach.

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, do których dane zostały pierwotnie 
zebrane, na przykład jeśli przetwarzanie 
jest niezbędne do celów historycznych, 
statystycznych lub naukowych. Jeśli ten 
inny cel nie jest zgodny z celem 
pierwotnym, w którym dane zostały 
zebrane, administrator powinien uzyskać 
zgodę podmiotu danych na realizację tego 
celu lub powinien oprzeć przetwarzanie na 
innej uzasadnionej podstawie zgodnego z 
prawem przetwarzania, w szczególności 
przewidzianej przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator. W każdym przypadku 
należy zapewnić stosowanie zasad 
wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, 
w szczególności w zakresie 
poinformowania podmiotu danych o tych 
innych celach.

Or. en

Poprawka 226
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Przetwarzanie danych w zakresie 
ściśle niezbędnym do celów zapewnienia, 
że operatorzy systemów 
energoelektrycznych lub dystrybucyjnych, 
zgodnie z ich definicją w dyrektywie 
2009/72/WE i dyrektywie 2009/73/WE, 
mogą zaspokoić potrzeby systemowe, 
sieciowe lub operacyjne, lub wdrażanie 
programów sterowania popytem, 
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zarządzania energią lub efektywności 
energetycznej, powinno być dozwolone, o 
ile przedsiębiorstwo energoelektryczne lub 
gazowe albo operator systemu 
dystrybucyjnego zawarli w umowie 
wymóg, że podmiot przetwarzający musi 
spełniać wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 227
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie wrażliwe i 
narażone na ryzyko w kontekście 
podstawowych praw lub prywatność, 
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
podmiot danych wyraźnie wyrazi na to 
zgodę. Należy jednak wyraźnie wskazać 
odstępstwa od tego zakazu ze względu na 
szczególne potrzeby, zwłaszcza wtedy gdy 
przetwarzanie danych odbywa się w 
ramach zgodnych z prawem działań 
niektórych zrzeszeń lub fundacji, których 
celem jest umożliwienie realizacji 
podstawowych wolności.

(41) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie wrażliwe i 
narażone na ryzyko w kontekście 
podstawowych praw lub prywatności, 
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
podmiot danych wyraźnie i świadomie 
wyrazi na to zgodę. Należy jednak 
wyraźnie wskazać odstępstwa od tego 
zakazu ze względu na szczególne potrzeby, 
zwłaszcza wtedy gdy przetwarzanie 
danych odbywa się w ramach zgodnych z 
prawem działań niektórych zrzeszeń lub 
fundacji, których celem jest umożliwienie 
realizacji podstawowych wolności 
odnośnych podmiotów danych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie i zawężenie zakresu przedmiotowego wyjątku.

Poprawka 228
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie wrażliwe i 
narażone na ryzyko w kontekście 
podstawowych praw lub prywatność, 
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
podmiot danych wyraźnie wyrazi na to 
zgodę. Należy jednak wyraźnie wskazać 
odstępstwa od tego zakazu ze względu na 
szczególne potrzeby, zwłaszcza wtedy gdy 
przetwarzanie danych odbywa się w 
ramach zgodnych z prawem działań 
niektórych zrzeszeń lub fundacji, których 
celem jest umożliwienie realizacji 
podstawowych wolności.

(41) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie wrażliwe i 
narażone na ryzyko w kontekście 
podstawowych praw lub prywatności, 
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
podmiot danych wyraźnie i świadomie 
wyrazi na to zgodę. Należy jednak 
wyraźnie wskazać odstępstwa od tego 
zakazu ze względu na szczególne potrzeby, 
zwłaszcza wtedy gdy przetwarzanie 
danych odbywa się w ramach zgodnych z 
prawem działań niektórych zrzeszeń lub 
fundacji, których celem jest umożliwienie 
realizacji podstawowych wolności.

Or. en

Poprawka 229
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Należy także zezwolić na odstępstwa 
od zakazu przetwarzania wrażliwych 
kategorii danych, jeśli odbywa się ono na 
podstawie przepisów prawa i z 
zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, w 
celu ochrony danych osobowych i innych 
podstawowych praw, jeśli jest to 
uzasadnione interesem publicznym, w 
szczególności w celach związanych z 
opieką zdrowotną, w tym zdrowiem 
publicznym i ochroną socjalną oraz 
zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza by zapewnić odpowiednią 
jakość i zasadność ekonomiczną procedur 

(42) Należy także zezwolić na odstępstwa 
od zakazu przetwarzania wrażliwych 
kategorii danych, jeśli odbywa się ono na 
podstawie przepisów prawa i z 
zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, w 
celu ochrony danych osobowych i innych 
podstawowych praw, jeśli jest to 
uzasadnione interesem publicznym, w 
szczególności w celach związanych z 
opieką zdrowotną, w tym zdrowiem 
publicznym i ochroną socjalną oraz 
zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza by zapewnić odpowiednią 
jakość i zasadność ekonomiczną procedur 
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stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych, lub w 
celach badań historycznych, 
statystycznych i naukowych.

stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych wrażliwych do celów badań historycznych, statystycznych i naukowych 
nie jest sprawą tak pilną lub istotną jak zdrowie publiczne czy ochrona socjalna. W związku z 
tym nie ma potrzeby wprowadzania odstępstwa, na gruncie prawa krajowego, które 
postawiłoby te badania na równi z innymi wymienionymi uzasadnieniami, co narażałoby na 
szwank prawa podstawowe, pewność prawa i jednolity rynek.

Poprawka 230
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie pozwalają mu na 
zidentyfikowanie osoby fizycznej, nie ma 
on obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność przestrzegania przepisu 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
wniosku o dostęp, administrator powinien 
być upoważniony do zwracania się do 
podmiotu danych o udzielenie dalszych 
informacji, które umożliwią mu znalezienie 
danych osobowych, o które zwraca się 
wnioskodawca.

(45) Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie pozwalają mu na 
zidentyfikowanie osoby fizycznej, żaden 
przepis niniejszego rozporządzenia nie 
może być przez niego interpretowany jako 
obowiązek uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność przestrzegania przepisu 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
wniosku o dostęp administrator powinien 
być upoważniony do zwracania się do 
podmiotu danych o udzielenie dalszych 
informacji, które umożliwią mu znalezienie 
danych osobowych, o które zwraca się 
wnioskodawca. Jeśli istnieje możliwość, 
aby podmiot danych udzielił takich 
informacji, administratorzy nie powinni 
móc powoływać się na brak informacji w 
celu odmownego rozpatrzenia wniosku o 
dostęp.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie tekstu zaproponowanego przez Komisję.

Poprawka 231
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie pozwalają mu na 
zidentyfikowanie osoby fizycznej, nie ma 
on obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność przestrzegania przepisu 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
wniosku o dostęp, administrator powinien 
być upoważniony do zwracania się do 
podmiotu danych o udzielenie dalszych 
informacji, które umożliwią mu znalezienie 
danych osobowych, o które zwraca się 
wnioskodawca.

(45) Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie pozwalają mu na 
zidentyfikowanie osoby fizycznej, nie ma 
on obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność przestrzegania przepisu 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
wniosku o dostęp administrator powinien 
być upoważniony do zwracania się do 
podmiotu danych o udzielenie dalszych 
informacji, które umożliwią mu znalezienie 
danych osobowych, o które zwraca się 
wnioskodawca. Administrator danych nie 
może powoływać się na ewentualny brak 
informacji, aby odmownie rozpatrzyć 
wniosek o dostęp, jeżeli informacje te 
mogą zostać udzielone przez podmiot 
danych w celu umożliwienia uzyskania 
takiego dostępu.

Or. en

Poprawka 232
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Należy opracować sposoby ułatwienia 
podmiotowi danych korzystania z praw 
przysługujących mu na mocy niniejszego 
rozporządzenia, włączając mechanizmy 
składania wniosków, wolnych od opłat, 
dotyczących w szczególności dostępu do 
danych, poprawiania ich, usuwania oraz 
wykonywania prawa wniesienia sprzeciwu. 
Administrator powinien być zobowiązany 
do udzielania odpowiedzi na wnioski 
podmiotów danych w określonym terminie 
oraz podania przyczyn ewentualnego 
braku zastosowania się do wniosku danego 
podmiotu danych.

(47) Należy opracować sposoby ułatwienia 
podmiotowi danych korzystania z praw 
przysługujących mu na mocy niniejszego 
rozporządzenia, włączając mechanizmy 
uzyskania, w sposób wolny od opłat, w 
szczególności dostępu do danych, 
poprawiania ich, usuwania oraz 
wykonywania prawa wniesienia sprzeciwu. 
Administrator powinien być zobowiązany 
do udzielania odpowiedzi na wnioski 
podmiotów danych w określonym terminie 
oraz podania przyczyn ewentualnej 
niemożności zastosowania się do wniosku 
danego podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Poprawka 233
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Zasady rzetelnego i przejrzystego 
przetwarzania wymagają, by podmiot 
danych był informowany w szczególności 
o prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
przysługującym mu prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do złożenia skargi. W przypadku 

(48) Zasady rzetelnego i przejrzystego 
przetwarzania wymagają, by podmiot 
danych był informowany w szczególności 
o prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych i 
kryteriach pozwalających ten okres 
ustalić, przysługującym mu prawie 
dostępu, poprawienia lub usunięcia danych 
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konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

oraz prawie do złożenia skargi. W 
przypadku konieczności uzyskania danych 
od podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

Or. fr

Poprawka 234
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych odnoszących się do 
podmiotu danych powinny być mu 
przekazane w momencie zbierania danych 
lub, jeśli dane nie są uzyskiwane od tego 
podmiotu, w rozsądnym terminie, zależnie 
od okoliczności sprawy. Jeśli dane można 
zgodnie z prawem ujawnić innemu 
odbiorcy, w momencie pierwszorazowego 
ujawnienia danych temu odbiorcy należy 
przekazać stosowne informacje 
podmiotowi danych.

(49) Informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych odnoszących się do 
podmiotu danych powinny być mu 
przekazane w momencie zbierania danych 
lub, jeśli dane nie są uzyskiwane od tego 
podmiotu, w rozsądnym terminie, zależnie 
od okoliczności sprawy. Jeśli dane można 
zgodnie z prawem ujawnić innemu 
odbiorcy na podstawie przepisów 
niniejszego rozporządzenia, na przykład 
po wyrażeniu zgody przez podmiot 
danych, w momencie pierwszorazowego 
ujawnienia danych temu odbiorcy należy 
przekazać stosowne informacje 
podmiotowi danych.

Or. en

Poprawka 235
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Nakładanie tego obowiązku nie jest (50) Nakładanie tego obowiązku nie jest 
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jednak konieczne, jeśli podmiot danych 
dysponuje już tymi informacjami lub jeśli 
rejestracja bądź ujawnienie danych są 
wyraźnie przewidziane przez przepisy 
prawa, lub jeśli przekazanie informacji 
podmiotowi danych okazuje się 
niemożliwe lub wiąże się z 
niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Ten 
ostatni wariant dotyczy sytuacji, w której 
przetwarzanie odbywa się w celach 
związanych z dokumentacją, statystyką 
lub w celach badań naukowych – w takim 
przypadku można wziąć pod uwagę liczbę 
podmiotów danych, wiek danych oraz 
przyjęte środki wyrównawcze.

jednak konieczne, jeśli podmiot danych 
dysponuje już tymi informacjami lub jeśli 
rejestracja bądź ujawnienie danych są 
wyraźnie przewidziane przez przepisy 
prawa, lub jeśli przekazanie informacji 
podmiotowi danych okazuje się 
niemożliwe lub wiąże się z 
niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Poprawka 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do danych zebranych na jej 
temat, a wykonanie tego prawa powinno 
być na tyle łatwe, by każda osoba była
świadoma przetwarzania i mogła 
zweryfikować jego zgodność z prawem. 
Dlatego też każdy podmiot danych 
powinien mieć prawo do wiedzy i 
uzyskania wiadomości w szczególności o 
celach, dla których dane są przetwarzane, 

(51) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do danych osobowych 
zebranych na jej temat, a wykonanie tego 
prawa powinno być na tyle łatwe, by każda 
osoba była świadoma przetwarzania i 
mogła zweryfikować jego zgodność z 
prawem. Dlatego też każdy podmiot 
danych powinien mieć prawo do wiedzy i 
uzyskania wiadomości w szczególności o 
celach, do których dane osobowe są 



PE502.053v01-00 58/147 AM\922340PL.doc

PL

przez jaki okres, jacy odbiorcy otrzymują
dane, o zasadach przetwarzania danych 
oraz ewentualnych skutkach tego 
przetwarzania, nawet tylko na podstawie 
profilowania. Prawo to nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób, w tym tajemnice handlowe 
lub własność intelektualną, w 
szczególności na prawa autorskie 
chroniące oprogramowanie. Powyżej 
omówione względy nie powinny jednak 
powodować odmowy udzielenia 
podmiotowi danych wszystkich informacji.

przetwarzane, przez jaki okres, jacy 
odbiorcy otrzymują dane osobowe, o 
zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz ewentualnych skutkach tego 
przetwarzania. Prawo to nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób, w tym tajemnice handlowe 
lub własność intelektualną, w 
szczególności na prawa autorskie 
chroniące oprogramowanie. Powyżej 
omówione względy nie powinny jednak 
powodować odmowy udzielenia 
podmiotowi danych wszystkich informacji.

Or. en

Poprawka 237
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do danych zebranych na jej 
temat, a wykonanie tego prawa powinno 
być na tyle łatwe, by każda osoba była 
świadoma przetwarzania i mogła 
zweryfikować jego zgodność z prawem. 
Dlatego też każdy podmiot danych 
powinien mieć prawo do wiedzy i 
uzyskania wiadomości w szczególności o 
celach, dla których dane są przetwarzane, 
przez jaki okres, jacy odbiorcy otrzymują 
dane, o zasadach przetwarzania danych 
oraz ewentualnych skutkach tego 
przetwarzania, nawet tylko na podstawie 
profilowania. Prawo to nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób, w tym tajemnice handlowe 
lub własność intelektualną, w 
szczególności na prawa autorskie 
chroniące oprogramowanie. Powyżej 
omówione względy nie powinny jednak 
powodować odmowy udzielenia 

(51) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do danych zebranych na jej 
temat, a wykonanie tego prawa powinno 
być na tyle łatwe, by każda osoba była 
świadoma przetwarzania i mogła 
zweryfikować jego zgodność z prawem. 
Dlatego też każdy podmiot danych 
powinien mieć prawo do wiedzy i 
uzyskania wiadomości w szczególności o 
celach, do których dane są przetwarzane, 
przez jaki okres, jacy odbiorcy otrzymują 
dane, o zasadach przetwarzania danych 
oraz ewentualnych skutkach tego 
przetwarzania, nawet tylko na podstawie 
profilowania. Prawo to nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób, w tym tajemnice handlowe 
lub własność intelektualną, na przykład w 
odniesieniu do praw autorskich 
chroniących oprogramowanie. Powyżej 
omówione względy nie powinny jednak 
powodować odmowy udzielenia 
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podmiotowi danych wszystkich informacji. podmiotowi danych wszystkich informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa podmiotów danych są niezbędnym elementem umożliwiającym im wzięcie ochrony 
swoich danych we własne ręce i egzekwowanie swoich praw w stosunku do administratorów.
Prawa te są jednym z głównych środków nacisku stosowanych wobec administratorów, aby 
zapewnić ich odpowiedzialność. Dlatego też należy wzmocnić prawo do informacji, dostępu 
do danych, ich poprawiania, usuwania i przenoszenia, aby wszyscy użytkownicy mogli poznać 
proces przetwarzania ich danych i sprawować nad nimi kontrolę. Wyjątki i zwolnienia 
powinny mieć bardzo ograniczony zakres. Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie intencji 
leżącej u podstaw wniosku Komisji.

Poprawka 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Administrator powinien skorzystać ze 
wszystkich uzasadnionych środków w celu 
weryfikacji tożsamości podmiotu danych, 
który żąda dostępu, w szczególności w 
kontekście usług internetowych i 
identyfikatorów internetowych. 
Administrator nie powinien zatrzymywać 
danych osobowych wyłącznie po to, by 
móc odpowiadać na potencjalne wnioski.

(52) Administrator powinien skorzystać ze
wszystkich uzasadnionych środków w 
kontekście oferowanego produktu lub 
usługi, lub w innym razie w kontekście 
stosunku pomiędzy administratorem a 
podmiotem danych, a także wrażliwości 
przetwarzanych danych osobowych w celu 
weryfikacji tożsamości podmiotu danych, 
który żąda dostępu, w szczególności w 
kontekście usług internetowych i 
identyfikatorów internetowych. 
Administrator nie powinien zatrzymywać 
ani być zmuszany do gromadzenia danych 
osobowych wyłącznie po to, by móc 
odpowiadać na potencjalne wnioski.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach przestrzeganie prawa dostępu będzie wiązać się z tym, że 
administrator danych będzie musiał zebrać dane osobowe/ więcej danych osobowych od 
podmiotu danych w celu realizacji wniosku o dostęp. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych 



PE502.053v01-00 60/147 AM\922340PL.doc

PL

należy unikać tego potencjalnego skutku.

Poprawka 239
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Administrator powinien skorzystać ze 
wszystkich uzasadnionych środków w celu 
weryfikacji tożsamości podmiotu danych, 
który żąda dostępu, w szczególności w 
kontekście usług internetowych i 
identyfikatorów internetowych. 
Administrator nie powinien zatrzymywać 
danych osobowych wyłącznie po to, by 
móc odpowiadać na potencjalne wnioski.

(52) Administrator powinien skorzystać ze 
wszystkich uzasadnionych środków w celu 
weryfikacji autentyczności wniosku 
podmiotu żądającego dostępu, w 
szczególności w kontekście usług 
internetowych i identyfikatorów 
internetowych. Administrator nie powinien 
zatrzymywać danych osobowych 
wyłącznie po to, by móc odpowiadać na
potencjalne wnioski.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Poprawka 240
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia dotyczących jej danych 
osobowych oraz „prawo do bycia 
zapomnianym”, jeśli przechowywanie tych 

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia i usunięcia dotyczących jej 
danych osobowych. W szczególności 
podmioty danych powinny mieć prawo do 
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danych nie jest zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. W szczególności 
podmioty danych powinny mieć prawo do 
tego, by ich dane osobowe zostały usunięte 
i nie były dalej przetwarzane, jeśli dane te 
nie są już konieczne do celów, dla których 
dane są zbierane lub przetwarzane w inny 
sposób, jeśli podmioty danych odwołały 
zgodę na przetwarzanie lub jeśli wnoszą 
sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych ich dotyczących, lub jeśli 
przetwarzanie ich danych osobowych nie 
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem 
z innego powodu. Prawo to ma szczególne 
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych 
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w 
pełni świadomy ryzyk związanych z 
przetwarzaniem, a w późniejszym czasie 
chce usunąć takie dane osobowe, 
zwłaszcza z internetu. Dalsze 
przechowywanie danych powinno być 
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, realizacji 
interesu publicznego w dziedzinie zdrowia 
publicznego, wykonania prawa wolności 
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy 
prawa lub jeśli są powody ograniczenia 
przetwarzania danych zamiast ich 
usunięcia.

tego, by ich dane osobowe zostały usunięte 
i nie były dalej przetwarzane, jeśli dane te 
nie są już konieczne do celów, do których 
dane są zbierane lub przetwarzane w inny 
sposób, jeśli podmioty danych odwołały 
zgodę na przetwarzanie lub jeśli wnoszą 
sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych ich dotyczących, lub jeśli 
przetwarzanie ich danych osobowych nie 
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem 
z innego powodu. Dalsze przechowywanie 
danych może być jednak dopuszczalne, 
jeśli jest ono niezbędne do celów 
dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, realizacji interesu publicznego 
w dziedzinie zdrowia publicznego, 
wykonania prawa wolności wypowiedzi, 
jeśli wymagają tego przepisy prawa lub 
jeśli są powody ograniczenia przetwarzania 
danych zamiast ich usunięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.
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Poprawka 241
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Aby wzmocnić „prawo do bycia 
zapomnianym” w internecie, prawo do 
usunięcia danych powinno być także 
rozszerzone w taki sposób, by 
administrator, który upublicznił dane, miał 
obowiązek poinformować osoby trzecie, 
które przetwarzają te dane, że podmiot 
przetwarzający dane złożył wniosek o 
usunięcie wszelkich linków do danych, 
kopii lub replikacji tych danych
osobowych. Aby zapewnić przekazanie 
tych informacji, administrator powinien 
podjąć wszelkie racjonalne kroki, w tym 
środki techniczne, dotyczące danych, za 
których publikację odpowiada 
administrator. Jeśli chodzi o publikowanie 
danych osobowych przez osoby trzecie, 
administratora należy uznać za 
odpowiedzialnego za publikację tych 
danych, jeśli wyraził on zgodę na 
publikację tych danych przez osobę trzecią.

(54) Aby wzmocnić „prawo do usunięcia” 
w internecie, powinno ono być także 
rozszerzone w taki sposób, by 
administrator, który upublicznił dane, miał 
obowiązek poinformować osoby trzecie o 
wniosku podmiotu danych o usunięcie 
tych danych. Administratora należy uznać 
za odpowiedzialnego za publikację tych 
danych, jeśli wyraził on zgodę na 
publikację tych danych przez osobę trzecią.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The text proposed by the Commission is far too broad to 
be implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Poprawka 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W celu dalszego wzmocnienia 
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa 
dostępu, podmioty danych powinny mieć 
prawo, w przypadku gdy dane osobowe są 
przetwarzane w sposób elektroniczny oraz 
w zorganizowanym i powszechnie 
używanym formacie, do otrzymania kopii 
dotyczących ich danych także w takim 
powszechnie używanym formacie 
elektronicznym. Podmiot danych powinien 
także móc przekazywać dane, które 
dostarczył, ze zautomatyzowanej aplikacji, 
takiej jak sieć społeczna, do innej. 
Powinno to mieć zastosowanie wtedy, gdy 
podmiot danych dostarczył dane do 
automatycznego systemu przetwarzania 
na podstawie swojej zgody lub w związku z 
wykonaniem umowy.

(55) W celu dalszego wzmocnienia 
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa 
dostępu, podmioty danych powinny mieć 
prawo, w przypadku gdy dane osobowe są 
przetwarzane w sposób elektroniczny, do 
otrzymania wolnych od opłat kopii 
dotyczących ich danych także w 
elektronicznym, interoperacyjnym i 
zorganizowanym formacie, który jest 
powszechnie używany. Podmiot danych 
powinien także móc przekazywać dane, 
które dostarczył, ze zautomatyzowanej 
aplikacji, takiej jak sieć społeczna, do 
innej. Dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego nie powinni nakładać 
obowiązku przekazywania tych danych 
jako warunku świadczenia przez nich 
usług. Należy w możliwie największym 
stopniu zachęcać sieci społeczne do 
przechowywania danych w sposób, który 
pozwala podmiotom danych na skutecznie 
ich przenoszenie.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.
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Poprawka 243
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są 
do celów marketingu bezpośredniego, 
podmiot danych powinien mieć prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania w prosty, skuteczny i wolny 
od opłat sposób.

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są 
do celów marketingu bezpośredniego, 
podmiot danych powinien mieć prawo 
wniesienia wcześniejszego sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania w prosty, 
skuteczny i wolny od opłat sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Poprawka 244
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie. Taki środek 
powinien być jednak dozwolony wtedy, 
gdy jest wyraźnie przewidziany przez 
przepisy prawa, stosowany w toku 
zawierania lub wykonywania umowy lub 
gdy podmiot danych wyraził na niego 
zgodę. W każdym przypadku takie 

(58) Nieuczciwe lub dyskryminujące 
profilowanie jest zakazane. Zgodnie z 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 2005/29/WE 
dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych decyzja, o której mowa w 
art. 20 niniejszego rozporządzenia, jest 
„nieuczciwa”, jeżeli:
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przetwarzanie powinno stanowić 
przedmiot odpowiednich gwarancji, w tym 
konkretnych informacji podmiotu danych 
i prawa do interwencji ze strony 
człowieka, a środek ten nie powinien 
dotyczyć dzieci.

a) jest sprzeczna z wymogami staranności 
zawodowej, oraz
b) w sposób istotny zniekształca lub może 
w sposób istotny zniekształcić zachowanie 
gospodarcze względem produktu (lub 
usługi) przeciętnego konsumenta, do 
którego dociera bądź do którego jest 
skierowana, lub przeciętnego członka 
grupy konsumentów, jeżeli praktyka 
handlowa skierowana jest do określonej 
grupy konsumentów.
Wydane przez Komisję Europejską i 
krajowe organy egzekucyjne wytyczne w 
sprawie dyrektywy dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych 
zawierają dalsze wyjaśnienia powyższej 
definicji.

Or. en

Poprawka 245
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie. Taki środek
powinien być jednak dozwolony wtedy, 
gdy jest wyraźnie przewidziany przez 
przepisy prawa, stosowany w toku 
zawierania lub wykonywania umowy lub 
gdy podmiot danych wyraził na niego 
zgodę. W każdym przypadku takie 
przetwarzanie powinno stanowić przedmiot 

(58) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie. Wszelki taki
środek powinien być jednak dozwolony 
wtedy, gdy jest wyraźnie przewidziany 
przez przepisy prawa, stosowany w toku 
zawierania lub wykonywania umowy lub 
gdy podmiot danych wyraził na niego 
zgodę. W każdym przypadku takie 
przetwarzanie powinno stanowić przedmiot 
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odpowiednich gwarancji, w tym 
konkretnych informacji podmiotu danych i 
prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.

odpowiednich gwarancji, w tym 
konkretnych informacji podmiotu danych i 
prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci. 
W szczególności takie przetwarzanie nigdy 
nie powinno, w sposób zamierzony lub 
nie, prowadzić do dyskryminacji 
podmiotów danych ze względu na ich rasę 
lub pochodzenie etniczne, poglądy 
polityczne, religię lub przekonania, 
przynależność do związków zawodowych 
lub orientację seksualną. Zważywszy na 
ryzyko dyskryminacji, takie przetwarzanie 
nie powinno być wykorzystywane do 
przewidywania bardzo rzadko 
występujących cech.

Or. en

Uzasadnienie

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Poprawka 246
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie. Taki środek 
powinien być jednak dozwolony wtedy, 
gdy jest wyraźnie przewidziany przez 
przepisy prawa, stosowany w toku 
zawierania lub wykonywania umowy lub 
gdy podmiot danych wyraził na niego 
zgodę. W każdym przypadku takie 
przetwarzanie powinno stanowić przedmiot 
odpowiednich gwarancji, w tym 
konkretnych informacji podmiotu danych i 
prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.

(58) Każda osoba fizyczna lub prawna 
powinna mieć prawo niepodlegania 
środkowi opartemu na profilowaniu 
dokonywanym poprzez automatyczne 
przetwarzanie. Taki środek powinien być 
jednak dozwolony wtedy, gdy jest 
wyraźnie przewidziany przez przepisy 
prawa, stosowany w toku zawierania lub 
wykonywania umowy lub gdy podmiot 
danych wyraził na niego zgodę. W każdym 
przypadku takie przetwarzanie powinno 
stanowić przedmiot odpowiednich 
gwarancji, w tym konkretnych informacji 
podmiotu danych i prawa do interwencji ze 
strony człowieka, a środek ten nie 
powinien dotyczyć dzieci.

Or. de

Poprawka 247
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Ograniczenia dotyczące szczególnych 
zasad i praw do informacji, dostępu, 
poprawiania i usuwania lub prawa 
przenoszenia danych, prawa wniesienia 
sprzeciwu, środków opartych na 
profilowaniu, a także informowania 
podmiotu danych o naruszeniu ochrony 
danych osobowych oraz pewnych 
powiązanych obowiązków administratorów 
mogą być nałożone przez prawo Unii lub 
państwa członkowskiego, w zakresie w 
jakim jest to konieczne i proporcjonalne w 
demokratycznym społeczeństwie, by 
zagwarantować bezpieczeństwo publiczne, 

(59) Ograniczenia dotyczące szczególnych 
zasad i praw do informacji, dostępu, 
poprawiania i usuwania lub prawa 
przenoszenia danych, prawa wniesienia 
sprzeciwu, środków opartych na 
profilowaniu, a także informowania 
podmiotu danych o naruszeniu ochrony 
danych osobowych oraz pewnych 
powiązanych obowiązków administratorów 
mogą być nałożone przez prawo Unii lub 
państwa członkowskiego, w zakresie, w 
jakim jest to ściśle konieczne i 
proporcjonalne w demokratycznym 
społeczeństwie, by zagwarantować 
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w tym ochronę życia ludzkiego, zwłaszcza 
w ramach reagowania na klęski żywiołowe 
lub katastrofy wywołane przez człowieka, 
możliwość zapobiegania przestępstwom 
lub naruszeniom zasad etyki w przypadku 
zawodów regulowanych, ich ścigania i 
karania, inne publiczne interesy Unii lub 
państwa członkowskiego, w szczególności 
ważny interes gospodarczy lub finansowy 
Unii lub państwa członkowskiego, ochronę 
podmiotu danych lub też prawa i wolności 
innych osób. Ograniczenia te powinny być 
zgodne z wymogami Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności.

bezpieczeństwo publiczne, w tym ochronę 
życia ludzkiego, zwłaszcza w ramach 
reagowania na klęski żywiołowe lub 
katastrofy wywołane przez człowieka, 
możliwość zapobiegania przestępstwom 
lub naruszeniom zasad etyki w przypadku 
zawodów regulowanych, ich ścigania i 
karania, inne publiczne interesy Unii lub 
państwa członkowskiego, w szczególności 
ważny interes gospodarczy lub finansowy 
Unii lub państwa członkowskiego, ochronę 
podmiotu danych lub też prawa i wolności 
innych osób. Ograniczenia te powinny być 
zgodne z wymogami Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności. O 
każdym takim środku należy powiadomić 
Radę Ochrony Danych w celu 
zasięgnięcia jej opinii, która, jeśli jest 
negatywna, powinna skutkować 
przekazaniem do Komisji w celu wszczęcia 
w Trybunale Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Poprawka 248
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Należy obciążyć administratora 
całkowitą odpowiedzialnością za 
przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone przez niego samego lub w 
jego imieniu. W szczególności 
administrator powinien zapewnić zgodność 
takiej operacji przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem i mieć obowiązek 
wykazania tej zgodności.

(60) Należy obciążyć administratora 
całkowitą odpowiedzialnością za 
przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone przez niego samego lub w 
jego imieniu w celu zapewnienia 
odpowiedzialności. W szczególności 
administrator powinien zapewnić zgodność 
takiej operacji przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem i mieć obowiązek 
wykazania tej zgodności. W przeciwnym 
razie niekonieczne przetwarzanie danych 
nie może być uzasadniane potrzebą 
przestrzegania niniejszego obowiązku.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie odpowiedzialności powinno być uwzględnione w wyraźny sposób. Należy w 
rygorystyczny sposób czuwać nad tym, aby żaden środek w niniejszym rozporządzeniu nie 
prowadził do dodatkowego przetwarzania danych.

Poprawka 249
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych wymaga podjęcia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, zarówno przy 
przygotowywaniu przetwarzania, jak i 
podczas samego przetwarzania, w celu 
zagwarantowania spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia. By zapewnić i 
wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator powinien 

(61) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych wymaga podjęcia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, zarówno przy 
przygotowywaniu przetwarzania i 
związanych z nim technologii, jak i 
podczas samego przetwarzania, w celu 
zagwarantowania spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia. By zapewnić i 
wykazać zgodność z niniejszym 
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przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć 
odpowiednie środki, które są w 
szczególności zgodne z zasadą 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasadą domyślnej 
ochrony danych.

rozporządzeniem, administrator powinien 
przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć 
odpowiednie środki, które są w 
szczególności zgodne z zasadą 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasadą domyślnej 
ochrony danych. Ochrona danych w fazie 
projektowania jest procesem, w którym 
ochrona danych i prywatność włączane są 
w opracowywanie produktów i usług z 
wykorzystaniem środków technicznych i 
organizacyjnych. Domyślna ochrona 
danych oznacza, że produkty i usługi są 
domyślnie skonfigurowane w sposób, 
który ogranicza przetwarzanie, a 
zwłaszcza ujawnianie danych osobowych.
W szczególności dane osobowe nie 
powinny być domyślnie ujawniane 
nieograniczonej liczbie osób.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli „ochrona prywatności w fazie projektowania” ma być skuteczna, musi ona być w 
rygorystyczny sposób wdrażana na wszystkich etapach procesu projektowania i powinna być 
precyzyjniej zdefiniowana. Oba terminy, „ochrona danych w fazie projektowania” oraz 
„domyślna ochrona danych”, powinny być zdefiniowane precyzyjniej, co proponowane jest w 
poprawce.

Poprawka 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych wymaga podjęcia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, zarówno przy 
przygotowywaniu przetwarzania, jak i 
podczas samego przetwarzania, w celu 
zagwarantowania spełnienia wymogów 

(61) Aby sprostać oczekiwaniom 
konsumentów i przedsiębiorców 
dotyczącym ochrony praw i wolności 
podmiotów danych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, można 
podjąć odpowiednie środki organizacyjne, 
zarówno przy przygotowywaniu 
przetwarzania, jak i podczas samego 
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niniejszego rozporządzenia. By zapewnić i
wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator powinien 
przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć 
odpowiednie środki, które są w 
szczególności zgodne z zasadą 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasadą domyślnej 
ochrony danych.

przetwarzania, w celu zagwarantowania 
spełnienia wymogów niniejszego 
rozporządzenia. Zachęca się do 
podejmowania środków mających na celu 
zwiększanie stopnia poinformowania 
konsumentów oraz ułatwianie wyboru w 
oparciu o współpracę branżową i 
sprzyjanie innowacyjnym rozwiązaniom, 
produktom i usługom.

Or. en

Uzasadnienie

Sposób włączenia prywatności i ochrony danych w procesy wewnętrzne powinien pozostać 
elastyczny i umożliwiać dostosowywanie. Pojęcie ochrony prywatności w fazie projektowania 
powinno być technologicznie neutralne, nie powinno wprowadzać konkretnej technologii lub 
uprawnień operacyjnych oraz nie powinno się przyczyniać do różnicowania pomiędzy 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi a innymi sektorami.

Poprawka 251
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zachęcenie przedsiębiorstw do 
opracowywania programów 
wewnętrznych, które miałyby 
identyfikować operacje przetwarzania 
danych mogące stanowić szczególne 
zagrożenie dla praw i wolności podmiotów 
danych ze względu na charakter danych, 
ich zakres i cele, a także do wprowadzenia 
odpowiednich zabezpieczeń służących 
ochronie danych osobowych oraz do 
opracowywania nowatorskich rozwiązań 
w zakresie ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz technik poprawy 
ochrony danych. Przedsiębiorstwa w ten 
sposób wykazałyby publicznie i czynnie 
zgodność swoich działań z przepisami i 
duchem niniejszego rozporządzenia, a tym 
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samym zwiększyłyby poziom zaufania 
obywateli Europy. Odpowiedzialność 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
danych osobowych nie może jednak 
zwolnić przedsiębiorstwa z żadnego 
obowiązku określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele, 
warunki i sposoby przetwarzania wspólnie 
z innymi administratorami oraz gdy 
operacja przetwarzania jest dokonywana w 
imieniu administratora.

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele 
przetwarzania wspólnie z innymi 
administratorami oraz gdy operacja 
przetwarzania jest dokonywana w imieniu 
administratora.

Or. en

Poprawka 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów (62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
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danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele, 
warunki i sposoby przetwarzania wspólnie 
z innymi administratorami oraz gdy 
operacja przetwarzania jest dokonywana w 
imieniu administratora.

danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele 
przetwarzania wspólnie z innymi 
administratorami oraz gdy operacja 
przetwarzania jest dokonywana w imieniu 
administratora.

Or. en

Poprawka 254
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele, 
warunki i sposoby przetwarzania wspólnie 
z innymi administratorami oraz gdy 
operacja przetwarzania jest dokonywana w 
imieniu administratora.

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele 
przetwarzania wspólnie z innymi 
administratorami oraz gdy operacja 
przetwarzania jest dokonywana w imieniu 
administratora.

Or. en

Poprawka 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Jeśli administrator niemający siedziby 
w Unii przetwarza dane osobowe 
podmiotów danych mających miejsce 
zamieszkania w Unii, a jego działalność w 
zakresie przetwarzania wiąże się z 
oferowaniem towarów lub usług tym 
podmiotom lub monitorowaniem ich 
zachowania, powinien on wyznaczyć 
przedstawiciela, chyba że administrator ma 
siedzibę w państwie trzecim 
zapewniającym odpowiedni poziom 
ochrony, jest małym lub średnim 
przedsiębiorcą, organem lub podmiotem 
publicznym, lub chyba że jedynie 
okazjonalnie oferuje towary lub usługi tym 
podmiotom. Przedstawiciel powinien 
działać w imieniu administratora, a organ 
nadzorczy może się do niego zwracać.

(63) Jeśli administrator niemający siedziby 
w Unii przetwarza dane osobowe 
podmiotów danych mających miejsce 
zamieszkania w Unii, a jego działalność w 
zakresie przetwarzania wiąże się z 
oferowaniem towarów lub usług tym 
podmiotom lub monitorowaniem ich 
zachowania, powinien on wyznaczyć 
przedstawiciela, chyba że administrator ma 
siedzibę w państwie trzecim 
zapewniającym odpowiedni poziom 
ochrony, jest przedsiębiorstwem 
przetwarzającym dane dotyczące małej 
liczby podmiotów danych, organem lub 
podmiotem publicznym, lub chyba że 
jedynie okazjonalnie oferuje towary lub 
usługi tym podmiotom. Przedstawiciel 
powinien działać w imieniu administratora, 
a organ nadzorczy może się do niego 
zwracać.

Or. en

Uzasadnienie

W środowisku cyfrowym używanie liczby zatrudnionych pracowników jako kryterium 
określające wielkość przedsiębiorstwa nie jest już podejściem odpowiednim. Niedawno miała 
miejsce transakcja nabycia firmy zajmującej się obróbką zdjęć, której wartość wyniosła 
miliard dolarów i która w tamtym czasie zatrudniała 13 pracowników. Istotnym kryterium jest 
liczba podmiotów danych.

Poprawka 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator lub 

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator powinien
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podmiot przetwarzający powinni
dokumentować każdą operację 
przetwarzania. Każdy administrator i 
podmiot przetwarzający powinni być 
zobowiązani do współpracy z organem 
nadzorczym oraz do udostępniania mu, na 
żądanie, dokumentacji, tak by mogła ona 
służyć do monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

dokumentować każdą operację 
przetwarzania, za którą jest 
odpowiedzialny. Każdy administrator 
powinien być zobowiązany do współpracy 
z organem nadzorczym oraz do 
udostępniania mu, na żądanie, 
dokumentacji, tak by mogła ona służyć do 
monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 257
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator lub 
podmiot przetwarzający powinni
dokumentować każdą operację 
przetwarzania. Każdy administrator i 
podmiot przetwarzający powinni być 
zobowiązani do współpracy z organem 
nadzorczym oraz do udostępniania mu, na 
żądanie, dokumentacji, tak by mogła ona 
służyć do monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator powinien
dokumentować każdą operację 
przetwarzania. Każdy administrator 
powinien być zobowiązany do współpracy 
z organem nadzorczym oraz do 
udostępniania mu, na żądanie, 
dokumentacji, tak by mogła ona służyć do 
monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 258
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i 
zapobiegania naruszaniu przepisów 

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i 
zapobiegania naruszaniu przepisów 
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niniejszego rozporządzenia administrator i 
podmiot przetwarzający powinni ocenić 
ryzyko związane z przetwarzaniem oraz 
wdrożyć środki mające na celu 
ograniczenie tego ryzyka. Środki te 
powinny zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa, uwzględniając stan 
wiedzy naukowej oraz koszty wdrożenia 
środków w odniesieniu do ryzyka oraz 
charakteru danych osobowych 
podlegających ochronie. Ustanawiając 
standardy techniczne i środki 
organizacyjne, by zapewnić 
bezpieczeństwo przetwarzania, Komisja 
powinna promować neutralność 
technologiczną, interoperacyjność i 
innowacyjność oraz, w razie potrzeby, 
współpracować z państwami trzecimi.

niniejszego rozporządzenia administrator i 
podmiot przetwarzający powinni ocenić 
ryzyko związane z przetwarzaniem oraz 
wdrożyć środki mające na celu 
ograniczenie tego ryzyka. Administrator i 
podmiot przetwarzający w szczególności 
należycie biorą pod uwagę większe ryzyko 
wynikające z przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych ze względu 
na wrażliwy charakter tych danych.
Środki te powinny zapewnić odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa, uwzględniając 
stan wiedzy naukowej oraz koszty 
wdrożenia środków w odniesieniu do 
ryzyka oraz charakteru danych osobowych 
podlegających ochronie. Ustanawiając 
standardy techniczne i środki 
organizacyjne, by zapewnić 
bezpieczeństwo przetwarzania, Komisja 
powinna promować neutralność 
technologiczną, interoperacyjność i 
innowacyjność oraz, w razie potrzeby, 
współpracować z państwami trzecimi.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie dane osobowe są równorzędne. Istnieją pewne przypadki, w których zebrane 
dane osobowe są bardziej wrażliwe niż inne, np. dane osobowe zebrane przez biura podróży 
czy organizacje marketingowe.

Poprawka 259
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i 
zapobiegania naruszaniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia administrator i 
podmiot przetwarzający powinni ocenić 
ryzyko związane z przetwarzaniem oraz 
wdrożyć środki mające na celu 

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i 
zapobiegania naruszaniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia administrator i 
podmiot przetwarzający powinni ocenić 
ryzyko związane z przetwarzaniem oraz 
wdrożyć środki mające na celu 
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ograniczenie tego ryzyka. Środki te 
powinny zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa, uwzględniając stan 
wiedzy naukowej oraz koszty wdrożenia 
środków w odniesieniu do ryzyka oraz 
charakteru danych osobowych 
podlegających ochronie. Ustanawiając 
standardy techniczne i środki 
organizacyjne, by zapewnić 
bezpieczeństwo przetwarzania, Komisja 
powinna promować neutralność 
technologiczną, interoperacyjność i 
innowacyjność oraz, w razie potrzeby, 
współpracować z państwami trzecimi.

ograniczenie tego ryzyka. Środki te 
powinny zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa, uwzględniając stan 
wiedzy naukowej oraz koszty wdrożenia 
środków w odniesieniu do ryzyka oraz 
charakteru danych osobowych 
podlegających ochronie. Ustanawiając 
standardy techniczne i środki 
organizacyjne, by zapewnić 
bezpieczeństwo przetwarzania, należy
promować neutralność technologiczną, 
interoperacyjność i innowacyjność oraz, w 
razie potrzeby, zachęcać do tego państwa 
trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby odpowiedzialność za promowanie 
środków spoczywała wyłącznie na Komisji Europejskiej.

Poprawka 260
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 24 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu. 
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 24 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 72 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu. 
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 72 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
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zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności. 
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność podmiotu danych, 
jeżeli jego skutkiem mogą być np. kradzież 
lub oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia. 
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności. 
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność podmiotu danych, 
jeżeli jego skutkiem mogą być np. kradzież 
lub oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia. 
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko, jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

Or. en

Poprawka 261
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
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względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 24 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu. 
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 24 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności. 
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność podmiotu danych, 
jeżeli jego skutkiem mogą być np. kradzież 
lub oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia. 
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 72 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu. 
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 72 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności. 
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność podmiotu danych, 
jeżeli jego skutkiem mogą być np. kradzież 
lub oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia. 
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko, jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

Or. en

Poprawka 262
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 24 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu. 
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 24 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności. 
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność podmiotu danych, 
jeżeli jego skutkiem mogą być np. kradzież 
lub oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia. 
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

Or. de

Poprawka 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Dyrektywa 95/46/WE przewidziała 
ogólny obowiązek zawiadamiania organów 
nadzorczych o przetwarzaniu danych 
osobowych. Obowiązek ten powoduje 
jednak obciążenia administracyjne i 
finansowe i nie w każdym przypadku 
przyczynia się do ochrony danych 
osobowych. Z tego względu należałoby 
znieść ten ogólny obowiązek 
zawiadomienia i zastąpić go skutecznymi 
procedurami i mechanizmami, które 
zamiast tego koncentrowałyby się na 
operacjach przetwarzania, które mogą 
stwarzać określone ryzyko dla praw i 
wolności podmiotów danych, ze względu 
na swój charakter, zakres lub cele. W 
takich przypadkach administrator lub 
podmiot przetwarzający powinni
przeprowadzić ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych przed przetwarzaniem, 
która powinna w szczególności obejmować 
przewidywane środki, gwarancje i 
mechanizmy mające na celu zapewnienie 
ochrony danych osobowych oraz 
wykazanie zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

(70) Dyrektywa 95/46/WE przewidziała 
ogólny obowiązek zawiadamiania organów 
nadzorczych o przetwarzaniu danych 
osobowych. Obowiązek ten powoduje 
jednak obciążenia administracyjne i 
finansowe i nie w każdym przypadku 
przyczynia się do ochrony danych 
osobowych. Z tego względu należałoby 
znieść ten ogólny obowiązek 
zawiadomienia i zastąpić go skutecznymi
procedurami i mechanizmami, które 
zamiast tego koncentrowałyby się na 
operacjach przetwarzania, które mogą 
stwarzać określone ryzyko dla praw i 
wolności podmiotów danych, ze względu 
na swój charakter, zakres lub cele. W 
takich przypadkach administrator powinien
przeprowadzić ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych przed przetwarzaniem, 
która powinna w szczególności obejmować 
przewidywane środki, gwarancje i 
mechanizmy mające na celu zapewnienie 
ochrony danych osobowych oraz 
wykazanie zgodności z niniejszym
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków w zakresie prywatności powinna leżeć w gestii administratorów danych, 
ponieważ to oni będą określać cele przetwarzania.
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Poprawka 264
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70a) Dyrektywa 2002/58/WE określa 
obowiązki w zakresie powiadamiania o 
naruszeniu ochrony danych osobowych w 
przypadku przetwarzania danych 
osobowych w związku ze świadczeniem 
ogólnodostępnych usług łączności 
elektronicznej w publicznych sieciach 
łączności w Unii. W przypadkach, gdy 
dostawcy ogólnodostępnych usług 
łączności elektronicznej świadczą inne 
usługi, są oni objęci obowiązkiem 
powiadomienia o naruszeniu ochrony 
danych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Jeśli ocena skutków w zakresie 
ochrony danych wykaże, że operacje 
przetwarzania wiążą się z wysokim 
poziomem konkretnych ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, takich jak 
pozbawienie osób fizycznych 
przysługującego im prawa lub korzystanie 
z konkretnych nowych technologii, przed 
rozpoczęciem operacji należy zasięgnąć 
opinii organu nadzorczego na temat 
ryzykownego przetwarzania, które 

(74) Jeśli ocena skutków w zakresie 
ochrony danych wykaże, że operacje 
przetwarzania wiążą się z wysokim 
poziomem konkretnych ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, takich jak 
pozbawienie osób fizycznych 
przysługującego im prawa lub korzystanie 
z konkretnych nowych technologii, przed 
rozpoczęciem operacji należy zasięgnąć 
opinii organu nadzorczego na temat 
ryzykownego przetwarzania, które 
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mogłoby być niezgodne z niniejszym 
rozporządzeniem oraz przedstawić 
propozycje naprawienia tej sytuacji.
Opinii należy zasięgnąć również w trakcie 
przygotowywania środka ustawodawczego 
przez parlament narodowy lub środka 
opartego na takim środku prawnym, który 
określa charakter przetwarzania danych 
oraz daje odpowiednie gwarancje.

mogłoby być niezgodne z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje pomiędzy organami nadzorczymi, administratorami danych i podmiotami 
przetwarzającymi powinny odbywać się wówczas, gdy istnieje przesłanka świadcząca o tym, 
że operacje przetwarzania wiążą się z wysokim poziomem szczególnych zagrożeń dla praw i 
wolności podmiotów danych oraz że ryzykowne przetwarzanie może nie być zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 266
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 76 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Zrzeszenia lub inne organy 
reprezentujące różne kategorie 
administratorów należy zachęcać do 
sporządzenia kodeksów postępowania, w 
granicach niniejszego rozporządzenia, by 
ułatwiać skuteczne stosowanie niniejszego 
rozporządzenia, uwzględniając szczególny 
charakter przetwarzania prowadzonego w 
niektórych sektorach.

(76) Zrzeszenia lub inne organy 
reprezentujące różne kategorie 
administratorów należy zachęcać do 
sporządzenia kodeksów postępowania, w 
granicach niniejszego rozporządzenia, by 
ułatwiać skuteczne stosowanie niniejszego 
rozporządzenia, uwzględniając szczególny 
charakter przetwarzania prowadzonego w 
niektórych sektorach. Takie kodeksy 
powinny ułatwić branży zachowanie 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno wskazać, że takie kodeksy postępowania są korzystne dla branży i nie są jedynie 
gestem, który musi być odwzajemniony przez organy ds. ochrony danych poprzez mniejszy 
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nadzór.

Poprawka 267
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 77 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) By zwiększyć przejrzystość i 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
należy zachęcać do ustanowienia 
mechanizmów certyfikacji oraz 
wprowadzenia pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych, umożliwiając w 
ten sposób podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych odnośnych 
produktów i usług.

(77) By zwiększyć przejrzystość i 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
należy zachęcać do ustanowienia 
mechanizmów certyfikacji oraz 
wprowadzenia pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych, umożliwiając w 
ten sposób podmiotom danych szybką, 
rzetelną i wiarygodną ocenę poziomu 
ochrony danych odnośnych produktów i 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Takie narzędzia muszą być w rygorystyczny sposób przetestowane w oparciu o sukcesy i 
porażki będące wynikiem stosowania tego podejścia.

Poprawka 268
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Transgraniczny przepływ danych 
osobowych jest koniecznym warunkiem 
rozwoju handlu międzynarodowego i 
współpracy międzynarodowej. 
Zwiększenie tego przepływu wiąże się z 
nowymi wyzwaniami i problemami w 
zakresie ochrony danych osobowych. 
Przekazując dane osobowe z Unii do 
państw trzecich lub organizacji 

(78) Transgraniczny przepływ danych 
osobowych jest koniecznym warunkiem 
rozwoju handlu międzynarodowego i 
współpracy międzynarodowej. 
Zwiększenie tego przepływu wiąże się z 
nowymi wyzwaniami i problemami w 
zakresie ochrony danych osobowych. 
Przekazując dane osobowe z Unii do 
państw trzecich lub organizacji 
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międzynarodowych, nie należy jednak 
zmniejszać poziomu ochrony osób 
fizycznych gwarantowanego w Unii na 
mocy niniejszego rozporządzenia. W 
każdym razie przekazywanie danych do 
państw trzecich może odbywać się jedynie 
w pełnej zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

międzynarodowych, nie należy jednak 
zmniejszać poziomu ochrony osób 
fizycznych i prawnych gwarantowanego w 
Unii na mocy niniejszego rozporządzenia. 
W każdym razie przekazywanie danych do 
państw trzecich może odbywać się jedynie 
w pełnej zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de

Poprawka 269
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 79 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
postanowień umów międzynarodowych 
zawartych między Unią a państwami 
trzecimi, regulujących przekazywanie 
danych osobowych, przewidujących 
odpowiednie gwarancje dla podmiotów 
danych.

(79) W okresie przejściowym trwającym [5 
lat] od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia nie narusza ono
postanowień umów międzynarodowych 
zawartych między Unią a państwami 
trzecimi, regulujących przekazywanie 
danych osobowych, przewidujących 
odpowiednie gwarancje dla podmiotów 
danych. Podczas okresu przejściowego 
wszystkie umowy międzynarodowe 
zawarte między Unią a państwami 
trzecimi regulujące przekazywanie danych 
osobowych, w tym przewidujące 
odpowiednie gwarancje dla podmiotów 
danych, poddawane są przeglądowi w celu 
dostosowania ich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 270
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 79 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
postanowień umów międzynarodowych 
zawartych między Unią a państwami 
trzecimi, regulujących przekazywanie 
danych osobowych, przewidujących 
odpowiednie gwarancje dla podmiotów 
danych.

(79) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
postanowień umów międzynarodowych 
zawartych między Unią a państwami 
trzecimi, regulujących przekazywanie 
danych osobowych, przewidujących 
odpowiednie gwarancje dla podmiotów 
danych zapewniające równorzędny poziom 
ochrony praw podstawowych obywateli.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność z podejściem zastosowanym w innym miejscu rozporządzenia.

Poprawka 271
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Komisja może podjąć decyzję, która
będzie obowiązywać w całej Unii, że 
niektóre państwa trzecie lub też jakieś 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w państwie 
trzecim, bądź organizacja międzynarodowa 
oferują odpowiedni poziom ochrony 
danych, gwarantując tym samym pewność 
prawną i jednolitość w całej Unii, jeśli 
chodzi o państwa trzecie lub organizacje 
międzynarodowe uważane za zapewniające 
taki poziom ochrony. W takich 
przypadkach przekazywanie danych 
osobowych do tych państw może odbywać 
się bez potrzeby uzyskania dalszego 
zezwolenia.

(80) Komisja może podjąć decyzję, która 
będzie obowiązywać w całej Unii, że 
niektóre państwa trzecie lub też jakieś 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w państwie 
trzecim, bądź organizacja międzynarodowa 
oferują odpowiedni poziom ochrony 
danych, gwarantując tym samym pewność 
prawa i jednolitość w całej Unii, jeśli 
chodzi o państwa trzecie lub organizacje 
międzynarodowe uważane za zapewniające 
taki poziom ochrony. W takich 
przypadkach przekazywanie danych 
osobowych do tych państw może odbywać 
się bez potrzeby uzyskania dalszego 
zezwolenia. Komisja może także 
zdecydować, informując z wyprzedzeniem 
państwo trzecie i przedstawiając mu 
kompletne uzasadnienie, o odwołaniu 
takiej decyzji.
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Or. en

Uzasadnienie

Rozumowaniem nielogicznym byłoby sądzić, że sytuacja w zakresie ochrony danych w takim 
państwie trzecim nie mogłaby z czasem ulec pogorszeniu.

Poprawka 272
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82) Komisja może również uznać, że 
państwo trzecie lub terytorium bądź 
sektor, w którym odbywa się 
przetwarzanie danych w państwie trzecim, 
albo organizacja międzynarodowa nie 
oferują odpowiedniego poziomu ochrony 
danych. W związku z tym przekazywanie 
danych osobowych do tego państwa 
trzeciego powinno być zakazane. W takim 
przypadku należałoby przewidzieć 
możliwość odbywania konsultacji między 
Komisją a tymi państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z tekstu wynika, że każde państwo, w przypadku którego uznano, że nie posiada ono 
odpowiedniego poziomu ochrony danych, nie powinno uczestniczyć w operacjach 
przekazywania danych UE. Tym samym ten punkt preambuły niczego nie wyjaśnia ani nie 
wnosi żadnego znaczenia.

Poprawka 273
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) W braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony administrator 
lub podmiot przetwarzający powinni 
podjąć środki mające na celu 
zrekompensowanie braku ochrony w 
państwie trzecim poprzez zaoferowanie 
podmiotowi danych odpowiednich 
gwarancji. Takie odpowiednie gwarancje 
mogą polegać na skorzystaniu z 
wiążących reguł korporacyjnych, 
standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję, standardowych 
klauzul ochrony danych przyjętych przez 
organ nadzorczy, klauzul umownych 
dopuszczonych przez organ nadzorczy lub 
innych właściwych i proporcjonalnych 
środków uzasadnionych w świetle 
wszystkich okoliczności związanych z 
jedną operacją przekazania danych lub 
zestawem takich operacji przekazania, o 
ile zezwoli na to organ nadzorczy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego punktu preambuły byłoby zgodne z proponowaną poprawką do art. 44, w 
której skreśla się to odstępstwo dotyczące „słusznego interesu” administratora.

Poprawka 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) Możliwość korzystania przez 
administratora lub podmiot przetwarzający 
ze standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję lub organ 
nadzorczy nie powinna uniemożliwiać 
włączenia przez nich standardowych 

(84) Możliwość korzystania przez 
administratora lub podmiot przetwarzający 
ze standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję lub organ 
nadzorczy nie powinna uniemożliwiać 
włączenia przez nich standardowych 
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klauzul ochrony danych do szerszej 
umowy ani dodania innych klauzul, pod 
warunkiem że nie są one sprzeczne, 
bezpośrednio lub pośrednio, ze 
standardowymi klauzulami umownymi 
przyjętymi przez Komisję lub organ 
nadzorczy lub też nie naruszają 
podstawowych praw lub wolności 
podmiotów danych.

klauzul ochrony danych do szerszej 
umowy ani dodania innych klauzul, pod 
warunkiem że nie są one sprzeczne, 
bezpośrednio lub pośrednio, ze 
standardowymi klauzulami umownymi 
przyjętymi przez Komisję lub organ 
nadzorczy lub też nie naruszają 
podstawowych praw lub wolności 
podmiotów danych. W niektórych 
sytuacjach odpowiednim rozwiązaniem 
może być zachęcanie administratorów i 
podmiotów przetwarzających do 
zapewnienia nawet bardziej rzetelnych 
gwarancji za sprawą dodatkowych 
zobowiązań umownych, które będą 
uzupełniać standardowe klauzule ochrony 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka stanowi zachętę dla organizacji do wychodzenia poza podstawowe wymogi 
regulacyjne i zapewnienia zgodności z systemami takimi jak pieczęcie ochrony danych i znaki 
zaufania.

Poprawka 275
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) Odstępstwa te powinny mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przekazywania danych wymaganego i 
niezbędnego do ochrony istotnego interesu 
publicznego, na przykład w przypadkach 
przesyłania danych za granicę między 
organami ds. konkurencji, organami 
podatkowymi lub administracją celną, 
finansowymi organami nadzorczymi, 
między służbami odpowiedzialnymi za 
sprawy ubezpieczeń społecznych lub do 
organów odpowiedzialnych za 

(87) Odstępstwa te powinny mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przekazywania danych wymaganego i 
niezbędnego do ochrony istotnego interesu 
publicznego, na przykład w przypadkach 
przesyłania danych za granicę między 
organami ds. konkurencji, organami 
podatkowymi lub administracją celną, 
finansowymi organami nadzorczymi, 
między służbami odpowiedzialnymi za 
sprawy ubezpieczeń społecznych lub do 
organów odpowiedzialnych za 
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zapobieganie przestępstwom, ich ściganie, 
wykrywanie lub karanie.

zapobieganie przestępstwom, ich ściganie, 
wykrywanie lub karanie. Przekazywanie 
danych osobowych związane z takim 
istotnym interesem publicznym powinno 
być stosowane jedynie w przypadku 
sporadycznych operacji przekazywania. W 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
dokładną ocenę wszystkich okoliczności 
takiego przekazywania.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo ze względu na interes publiczny musi być precyzyjniej określone, w sposób 
równoległy do proponowanej poprawki do art. 44.

Poprawka 276
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) Przekazywanie, którego nie można 
określić jako częste lub masowe, mogłoby 
także być możliwe ze względu na słuszne 
interesy administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, przy założeniu, że 
dokonali oni oceny wszystkich 
okoliczności związanych z przekazaniem 
danych. W przypadku przetwarzania do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych należy wziąć pod uwagę 
słuszne oczekiwania społeczeństwa w 
zakresie zwiększenia wiedzy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego punktu preambuły byłoby zgodne z proponowaną poprawką do art. 44, w 
której skreśla się to odstępstwo dotyczące „słusznego interesu” administratora.
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Poprawka 277
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 89 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(89) W każdym przypadku, jeśli Komicja
nie podjęła decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziomu ochrony danych w 
państwie trzecim, administrator lub 
podmiot przetwarzający powinni 
skorzystać z rozwiązań, które dają 
podmiotom danych gwarancję, że będą one 
nadal podlegać podstawowym prawom i 
gwarancjom w zakresie przetwarzania ich 
danych w Unii, także po przekazaniu 
danych.

(89) W każdym przypadku, jeśli Komisja
nie podjęła decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony danych w 
państwie trzecim, administrator lub 
podmiot przetwarzający powinni 
skorzystać z rozwiązań, które dają 
podmiotom danych prawnie wiążącą
gwarancję, że będą one nadal podlegać 
podstawowym prawom i gwarancjom w 
zakresie przetwarzania ich danych w Unii, 
także po przekazaniu danych. Gwarancja 
ta obejmować będzie zabezpieczenie 
finansowe na wypadek utraty danych, 
niezgodnego z prawem dostępu do danych 
lub ich przetwarzania oraz zobowiązanie, 
bez względu na lokalne przepisy, do 
przedstawienia kompletnych szczegółów 
dotyczących każdego dostępu organu 
publicznego w państwie trzecim do 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję jest zbyt ogólnikowy i niezgodny z duchem pozostałej 
części rozporządzenia.

Poprawka 278
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Niektóre państwa trzecie uchwalają 
ustawy, rozporządzenia i inne instrumenty 

(90) Niektóre państwa trzecie uchwalają 
ustawy, rozporządzenia i inne instrumenty 
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prawne, które mają bezpośrednio 
regulować działalność w zakresie 
przetwarzania danych osób fizycznych i 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich. Ekstraterytorialne 
stosowanie tych ustaw, rozporządzeń i 
innych instrumentów prawnych może 
naruszać prawo międzynarodowe i 
uniemożliwiać osiągnięcie celu ochrony 
osób fizycznych zagwarantowanej przez 
Unię w niniejszym rozporządzeniu. 
Przekazywanie nie powinno być 
dopuszczalne, jeśli nie są spełnione 
warunki przekazywania danych do państw 
trzecich wskazane w niniejszym 
rozporządzeniu. Może to może między 
innymi dotyczyć sytuacji, w której 
ujawnienie jest niezbędne ze względu na 
ważny interes publiczny uznany w prawie 
Unii lub prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator. Warunki 
istnienia ważnego interesu publicznego 
powinny zostać następnie określone przez 
Komisję w akcie delegowanym.

prawne, które mają bezpośrednio 
regulować działalność w zakresie 
przetwarzania danych osób fizycznych i 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich. Ekstraterytorialne 
stosowanie tych ustaw, rozporządzeń i 
innych instrumentów prawnych musi 
domyślnie być uważane za naruszenie 
prawa międzynarodowego i może
uniemożliwiać osiągnięcie celu ochrony 
osób fizycznych zagwarantowanej przez 
Unię w niniejszym rozporządzeniu. 
Przekazywanie nie powinno być 
dopuszczalne, jeśli nie są spełnione 
warunki przekazywania danych do państw 
trzecich wskazane w niniejszym 
rozporządzeniu. Może to między innymi 
dotyczyć sytuacji, w której ujawnienie jest 
niezbędne ze względu na ważny interes 
publiczny uznany w prawie Unii lub 
prawie państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator. Warunki istnienia 
ważnego interesu publicznego powinny 
zostać następnie określone przez Komisję 
w akcie delegowanym. Samo istnienie w 
państwie przepisów, które nawet 
teoretycznie, bez względu na ich 
stosowanie, zezwalałyby na 
ekstraterytorialny dostęp do danych 
obywateli Europy, jest powodem 
wystarczającym do odwołania decyzji o 
uznaniu odpowiedniości tego systemu 
ochrony danych lub każdej równorzędnej 
umowy dwustronnej zawartej z tym 
państwem.

Or. en

Uzasadnienie

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance. It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
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data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Poprawka 279
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Niektóre państwa trzecie uchwalają 
ustawy, rozporządzenia i inne instrumenty 
prawne, które mają bezpośrednio 
regulować działalność w zakresie 
przetwarzania danych osób fizycznych i 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich. Ekstraterytorialne 
stosowanie tych ustaw, rozporządzeń i 
innych instrumentów prawnych może 
naruszać prawo międzynarodowe i 
uniemożliwiać osiągnięcie celu ochrony 
osób fizycznych zagwarantowanej przez 
Unię w niniejszym rozporządzeniu. 
Przekazywanie nie powinno być 
dopuszczalne, jeśli nie są spełnione 
warunki przekazywania danych do państw 
trzecich wskazane w niniejszym 
rozporządzeniu. Może to może między 
innymi dotyczyć sytuacji, w której 
ujawnienie jest niezbędne ze względu na 
ważny interes publiczny uznany w prawie 
Unii lub prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator. Warunki 
istnienia ważnego interesu publicznego 
powinny zostać następnie określone przez 
Komisję w akcie delegowanym.

(90) Niektóre państwa trzecie uchwalają 
ustawy, rozporządzenia i inne instrumenty 
prawne, które mają bezpośrednio 
regulować działalność w zakresie 
przetwarzania danych osób fizycznych i 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich. Ekstraterytorialne 
stosowanie tych ustaw, rozporządzeń i 
innych instrumentów prawnych może 
naruszać prawo międzynarodowe i 
uniemożliwiać osiągnięcie celu ochrony 
osób fizycznych i prawnych 
zagwarantowanej przez Unię w niniejszym 
rozporządzeniu. Przekazywanie nie 
powinno być dopuszczalne, jeśli nie są 
spełnione warunki przekazywania danych 
do państw trzecich wskazane w niniejszym 
rozporządzeniu. Może to między innymi 
dotyczyć sytuacji, w której ujawnienie jest 
niezbędne ze względu na ważny interes 
publiczny uznany w prawie Unii lub 
prawie państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator. Warunki istnienia 
ważnego interesu publicznego powinny 
zostać następnie określone przez Komisję 
w akcie delegowanym.

Or. de

Poprawka 280
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 92 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(92) Utworzenie w państwach 
członkowskich organów nadzorczych, 
wykonujących swoje funkcje w sposób 
całkowicie niezależny, jest zasadniczym 
elementem ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
więcej niż jeden organu nadzorczy, by 
odzwierciedlić swoją strukturę 
konstytucyjną, organizacyjną i 
administracyjną.

(92) Utworzenie w państwach 
członkowskich organów nadzorczych, 
wykonujących swoje funkcje w sposób 
całkowicie niezależny, jest zasadniczym 
elementem ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
więcej niż jeden organ nadzorczy, by 
odzwierciedlić swoją strukturę 
konstytucyjną, organizacyjną i 
administracyjną. Niezależność rozumiana 
jest jako brak bezpośredniego lub 
pośredniego zaangażowania politycznego 
w proces wyboru przywódców oraz jako 
dysponowanie odpowiednimi zasobami 
finansowymi, ludzkimi i prawnymi do 
pełnego wykonywania powierzonej roli.

Or. en

Uzasadnienie

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Poprawka 281
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Każdy organ nadzorczy powinien 
zostać wyposażony w odpowiednie zasoby 
finansowe i ludzkie, pomieszczenia i 
infrastrukturę, niezbędne do skutecznego 
wykonywania swoich zadań, w tym zadań 
związanych ze wzajemną pomocą i 
współpracą z innymi organami 
nadzorczymi w całej Unii.

(94) Każdy organ nadzorczy powinien 
zostać wyposażony w odpowiednie zasoby 
finansowe i ludzkie, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na zapewnienie 
odpowiednich umiejętności technicznych 
personelu, pomieszczeń i infrastruktury, 
niezbędnych do skutecznego wykonywania 
swoich zadań, w tym zadań związanych ze 
wzajemną pomocą i współpracą z innymi 
organami nadzorczymi w całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Poprawka 282
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 95 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(95) Warunki ogólne członkostwa w 
organie nadzorczym powinny być 
określone w przepisach prawa każdego 
państwa członkowskiego i powinny w 
szczególności przewidywać, iż członkowie 

(95) Warunki ogólne członkostwa w 
organie nadzorczym powinny być 
określone w przepisach prawa każdego 
państwa członkowskiego i powinny w 
szczególności przewidywać, iż członkowie 
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tego organu powinni być wyznaczeni przez 
parlament albo przez rząd państwa 
członkowskiego oraz obejmować zasady 
dotyczące kwalifikacji i stanowiska tych 
członków.

tego organu powinni być wyznaczeni przez 
parlament albo przez rząd państwa 
członkowskiego, przy zachowaniu 
należytej staranności w zakresie 
ograniczania do minimum możliwości 
wpływu politycznego, oraz obejmować 
zasady dotyczące kwalifikacji, unikania 
konfliktów interesów i stanowiska tych 
członków.

Or. en

Uzasadnienie

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Poprawka 283
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 96 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(96) Organy nadzorcze powinny 
monitorować stosowanie przepisów w 
sposób zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem oraz przyczyniać się do 
jego spójnego stosowania w całej Unii, w 
celu ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania ich danych osobowych oraz 
ułatwienia swobodnego przepływu danych 
osobowych w ramach rynku 
wewnętrznego. Dla tych celów organy 

(96) Organy nadzorcze powinny 
monitorować stosowanie przepisów w 
sposób zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem oraz przyczyniać się do 
jego spójnego stosowania w całej Unii, w 
celu ochrony osób fizycznych i prawnych
w zakresie przetwarzania ich danych 
osobowych oraz ułatwienia swobodnego 
przepływu danych osobowych w ramach 
rynku wewnętrznego. Dla tych celów 
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nadzorcze współpracują ze sobą i z 
Komisją.

organy nadzorcze współpracują ze sobą i z 
Komisją.

Or. de

Poprawka 284
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 97 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(97) Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii 
odbywa się w kilku państwach, jeden organ 
nadzorczy powinien być właściwy w 
zakresie monitorowania działalności 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w całej Unii oraz 
podejmowania odnośnych decyzji, by 
zwiększyć spójne stosowanie, 
zagwarantować pewność prawną oraz 
ograniczyć obciążenie administracyjne 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających.

(97) Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii 
odbywa się w kilku państwach, jeden organ 
nadzorczy powinien być właściwy w 
zakresie monitorowania działalności 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w całej Unii oraz 
podejmowania odnośnych decyzji, by 
zwiększyć spójne stosowanie, 
zagwarantować pewność prawa oraz 
ograniczyć obciążenie administracyjne 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających. Podczas 
przeprowadzania wspomnianych działań 
ten organ nadzorczy powinien czynić 
odpowiednie kroki na rzecz współpracy z 
jego odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich, w których istnieją 
podmioty danych, których mogą dotyczyć 
operacje przetwarzania, uwzględniając w 
stosownych przypadkach Europejską 
Radę Ochrony Danych, w tym poprzez 
prowadzenie wspólnych dochodzeń.
Należy wdrożyć odpowiednie mechanizmy, 
aby zagwarantować, że mniejsze organy 
nadzorcze dysponować będą potencjałem 
finansowym, administracyjnym i ludzkim 
umożliwiającym im podjęcie się każdego 
dodatkowego obciążenia, które zostanie 
na nie nałożone.
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Or. en

Uzasadnienie

Istnieje tendencja wśród wielonarodowych firm internetowych, aby umiejscawiać swoją 
siedzibę w niektórych mniejszych państwach członkowskich UE. Bez mechanizmu 
gwarantującego, że te organy ds. ochrony danych nie będą przytłoczone kosztami 
zapewnienia odpowiedniego nadzoru, mogą wystąpić w takich okolicznościach znaczące luki 
w nadzorze. Organy ds. ochrony danych odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad 
administratorami, którzy przetwarzają dane osobowe w kilku państwach członkowskich, 
powinny czynić odpowiednie kroki na rzecz współpracy z ich odpowiednikami w innych 
państwach członkowskich. W niektórych przypadkach pożyteczne może okazać się włączenie 
do tej współpracy rady.

Poprawka 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 97 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(97) Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii
odbywa się w kilku państwach, jeden organ 
nadzorczy powinien być właściwy w 
zakresie monitorowania działalności 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w całej Unii oraz 
podejmowania odnośnych decyzji, by 
zwiększyć spójne stosowanie, 
zagwarantować pewność prawną oraz 
ograniczyć obciążenie administracyjne 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających.

(97) Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kilku państwach, 
jeden organ nadzorczy powinien być 
właściwy w zakresie monitorowania 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w całej Unii oraz 
podejmowania odnośnych decyzji, by 
zwiększyć spójne stosowanie, 
zagwarantować pewność prawa oraz 
ograniczyć obciążenie administracyjne 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada punktu kompleksowej obsługi powinna być w spójny sposób stosowana w stosunku do 
posiadających siedzibę w UE lub poza nią administratorów podlegających przedmiotowym 
przepisom.
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Poprawka 286
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(98a) Jeżeli takie przetwarzanie jest 
przedmiotem skargi złożonej przez 
podmiot danych, właściwym organem, 
zapewniającym taki punkt kompleksowej 
obsługi, powinien być organ nadzorczy 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot danych ma główne miejsce 
zamieszkania. Jeżeli podmioty danych 
złożą podobne skargi przeciwko takiemu 
przetwarzaniu w organach nadzorczych w 
różnych państwach członkowskich, 
właściwym organem powinien być ten, do 
którego wpłynęła pierwsza skarga.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednim rozwiązaniem jest umożliwienie podmiotowi danych podjęcia działania 
administracyjnego w organie nadzorczym położonym najbliżej jego głównego miejsca 
zamieszkania oraz w tym samym państwie członkowskim, w którym może on w razie potrzeby 
podejmować działania prawne, aby zwiększyć dostępność i spójność możliwości 
odwoławczych podmiotu danych, a także aby unikać obciążeń administracyjnych.

Poprawka 287
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 104 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(104) Każdy organ nadzorczy powinien 
mieć prawo udziału w operacjach 
prowadzonych wspólnie przez organy 
nadzorcze. Organ nadzoru, który otrzyma 
stosowny wniosek, powinien mieć 
obowiązek udzielenia odpowiedzi w ściśle 

(104) Każdy organ nadzorczy powinien 
mieć prawo udziału w operacjach 
prowadzonych wspólnie przez organy 
nadzorcze. Organ nadzoru, który otrzyma 
stosowny wniosek, powinien mieć 
obowiązek udzielenia odpowiedzi w ściśle 
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określonym terminie. określonym terminie. Europejska Rada 
Ochrony Danych powinna móc 
koordynować takie działania, jeżeli życzą 
sobie tego zainteresowane organy 
nadzorcze. Każdy organ nadzorczy 
powinien mieć prawo udziału w 
operacjach prowadzonych wspólnie przez 
organy nadzorcze. Organ nadzoru, który 
otrzyma stosowny wniosek, powinien mieć 
obowiązek udzielenia odpowiedzi w ściśle 
określonym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć skuteczność współpracy, radzie można by powierzyć zadanie koordynowania 
wspólnych dochodzeń, jeżeli życzą sobie tego zainteresowane organy ds. ochrony danych.
Zob. także powiązaną poprawkę proponowaną w odniesieniu do art. 66.

Poprawka 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 105 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(105) By zapewnić spójne stosowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
całej Unii, należy ustanowić mechanizm 
zgodności w zakresie współpracy między 
organami nadzorczymi i Komisją. 
Mechanizm ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie tam, gdzie 
organ nadzorczy zamierza podjąć środek w 
zakresie operacji przetwarzania 
powiązanych z oferowaniem towarów lub 
usług podmiotom danych w kilku 
państwach członkowskich, lub też 
monitorowaniem podmiotów danych, lub 
który mógłby mieć istotny wpływ na 
swobodny przepływ danych. Powinien 
także mieć zastosowanie wtedy, gdy organ 
nadzorczy lub Komisja wnioskują o 
rozwiązanie danej kwestii w ramach 

(105) By zapewnić spójne stosowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
całej Unii, należy ustanowić mechanizm 
zgodności w zakresie współpracy między 
organami nadzorczymi i Komisją. 
Mechanizm ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie tam, gdzie 
właściwy organ nadzorczy zamierza podjąć 
środek w zakresie operacji przetwarzania 
powiązanych z oferowaniem towarów lub 
usług podmiotom danych w kilku 
państwach członkowskich, lub też 
monitorowaniem podmiotów danych, lub 
który mógłby mieć istotny wpływ na 
swobodny przepływ danych. Powinien 
także mieć zastosowanie wtedy, gdy organ 
nadzorczy lub Komisja wnioskują o 
rozwiązanie danej kwestii w ramach 
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mechanizmu zgodności. Mechanizm ten 
powinien pozostawać bez uszczerbku dla 
środków, które Komisja może podjąć w 
ramach wykonywania swoich uprawnień 
na mocy Traktatu.

mechanizmu zgodności. Mechanizm ten 
powinien pozostawać bez uszczerbku dla 
środków, które Komisja może podjąć w 
ramach wykonywania swoich uprawnień 
na mocy Traktatu.

Or. en

Poprawka 289
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) By zapewnić zgodność z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, Komisja może 
przyjąć opinię lub podjąć decyzję w tej 
sprawie, żądając od organu nadzorczego 
zawieszenia tego projektu środka.

(107) By zapewnić zgodność z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, Komisja może 
przyjąć opinię lub – w pilnych 
przypadkach – podjąć decyzję w tej 
sprawie, żądając od organu nadzorczego 
zawieszenia tego projektu środka.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście proponowanym przez Komisję brak jest poszanowania własnego stanowiska 
Komisji w sprawie niezależności organów ds. ochrony danych.

Poprawka 290
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 110 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) Na szczeblu Unii należy ustanowić 
Europejską Radę Ochrony Danych. 
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych 
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. 

(110) Na szczeblu Unii należy ustanowić 
Europejską Radę Ochrony Danych. 
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych 
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. 
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W jej skład powinni wchodzić szefowie 
organów nadzorczych wszystkich państw 
członkowskich oraz Europejski Inspektor 
Ochrony Danych. Komisja powinna 
uczestniczyć w jej działaniach. Europejska 
Rada Ochrony Danych powinna 
przyczyniać się do spójnego stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia na 
terytorium całej Unii, w tym poprzez 
doradzanie Komisji i promowanie 
współpracy organów nadzorczych na 
terytorium całej Unii. Wypełniając swoje 
zadania, Europejska Rada Ochrony Danych 
powinna działać niezależnie.

W jej skład powinni wchodzić szefowie 
organów nadzorczych wszystkich państw 
członkowskich oraz Europejski Inspektor 
Ochrony Danych. Komisja powinna 
uczestniczyć w jej działaniach. Europejska 
Rada Ochrony Danych powinna 
przyczyniać się do spójnego stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia na 
terytorium całej Unii, w tym poprzez 
doradzanie instytucjom Unii Europejskiej
i promowanie współpracy organów 
nadzorczych na terytorium całej Unii, w 
tym koordynacji wspólnych operacji. 
Wypełniając swoje zadania, Europejska 
Rada Ochrony Danych powinna działać 
niezależnie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma żadnego oczywistego powodu, dla którego rada powinna ograniczać swoje działania 
doradcze wyłącznie do Komisji. Drugi element poprawki umożliwia radzie odgrywanie 
większej roli w koordynowaniu wspólnych operacji organów ds. ochrony danych.

Poprawka 291
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 118 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(118) Szkoda, jaką dana osoba może 
ponieść wskutek niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, powinna zostać 
naprawiona przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, który może być 
zwolniony z odpowiedzialności w 
przypadku dowiedzenia, że szkoda nie 
powstała z jego winy, szczególnie 
wówczas gdy udowodni winę podmiotu 
danych lub w przypadku siły wyższej.

(118) Szkoda, jaką dana osoba może 
ponieść wskutek niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, powinna zostać 
naprawiona przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, który może być 
zwolniony z odpowiedzialności w 
przypadku dowiedzenia, że szkoda nie 
powstała z jego winy, szczególnie 
wówczas, gdy udowodni, że główną część 
winy ponosi podmiot danych, lub w 
przypadku siły wyższej.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnienie jakiegokolwiek poziomu winy po stronie podmiotu danych nie powinno 
automatycznie wykluczać wszelkiej odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu 
przetwarzającego, jeśli wspólnie ponoszą winę.

Poprawka 292
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 

(121) Przetwarzanie danych osobowych w 
celach dziennikarskich lub w celu 
uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
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przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i może 
być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i może 
być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada wolności mediów w prawie ochrony danych nie dotyczy „wyłącznie” bezpośrednio 
pracy dziennikarskiej. Działania dochodzeniowe dziennikarzy również byłyby zagrożone, 
gdyby dane dotyczące podróży służbowych, honorariów informatorów itp. stały się znane 
organom zewnętrznym.

Poprawka 293
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
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wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i może 
być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Powinno mieć to w szczególności
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest analiza i
ujawnianie opinii publicznej informacji, 
opinii lub pomysłów, niezależnie od 
nośnika wykorzystanego do ich 
przekazania. Działalność ta nie powinna 
być ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten wyjątek, jak i wszystkie pozostałe, musi być jasno określony.

Poprawka 294
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121a) Niniejsze rozporządzenie pozwala 
na uwzględnienie zasady publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów tego 
rozporządzenia. Dane osobowe w 
dokumentach przechowywanych przez 
organ publiczny lub podmiot publiczny 
mogą być ujawniane przez ten organ lub 
podmiot zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, któremu ten organ 
publiczny lub podmiot publiczny podlega.
Takie prawodawstwo godzi prawo do 
ochrony danych osobowych z zasadą 
publicznego dostępu do dokumentów 
urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie jest nadmiernie 
utrudniony przez przepisy o ochronie danych osobowych. Jak stwierdzono w opiniach EIOD, 
Grupy Roboczej Art. 29 i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, należy w związku z 
tym zagwarantować zgodność z zasadą publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.

Poprawka 295
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121a) Niniejsze rozporządzenie pozwala 
na uwzględnienie zasady publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów tego 
rozporządzenia. Dane osobowe w 
dokumentach przechowywanych przez 
organ publiczny lub podmiot publiczny 
mogą być ujawniane przez ten organ lub 
podmiot zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, któremu ten organ 
publiczny lub podmiot publiczny podlega.
Takie prawodawstwo godzi prawo do 
ochrony danych osobowych z zasadą 
publicznego dostępu do dokumentów 
urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie jest nadmiernie 
utrudniony przez przepisy o ochronie danych osobowych. Jak stwierdzono w opiniach EIOD, 
Grupy Roboczej Art. 29 i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, należy w związku z 
tym zagwarantować zgodność z zasadą publicznego dostępu do dokumentów urzędowych 
również w artykule rozporządzenia, a nie tylko w punkcie preambuły.

Poprawka 296
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 126 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(126) Do celów niniejszego rozporządzenia 
badania naukowe powinny obejmować 
badania podstawowe, badania stosowane 
oraz badania finansowane ze środków 
prywatnych, a ponadto powinny 
uwzględniać cel Unii określony w art. 179 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej polegający na ustanowieniu 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

(126) Do celów niniejszego rozporządzenia 
badania naukowe powinny obejmować 
badania podstawowe, badania stosowane 
oraz badania finansowane ze środków 
prywatnych w rozumieniu art. 13 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, a 
ponadto powinny uwzględniać cel Unii 
określony w art. 179 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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polegający na ustanowieniu europejskiej 
przestrzeni badawczej. Badania te nie 
powinny obejmować badania rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że odstępstwo w odniesieniu do badań dotyczy badań w ścisłym 
znaczeniu tego terminu, a nie do badania rynku.

Poprawka 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 129 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 
ochrony danych osobowych, oraz by 
zagwarantować swobodny przepływ 
danych osobowych w Unii, należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Akty delegowane powinny 
być w szczególności przyjmowane z 
poszanowaniem zgodności przetwarzania 
z prawem; określania kryteriów i 
warunków zgody dziecka, przetwarzania 
szczególnych kategorii danych; określania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnych wniosków i nadmiernych 
opłat za wykonanie prawa podmiotu 
danych; kryteriów i wymogów 
dotyczących informacji przekazywanych 
podmiotowi danych oraz w zakresie prawa 
dostępu; prawa do bycia zapomnianym i 
do usunięcia danych; środków opartych 
na profilowaniu; kryteriów i wymogów w 
zakresie odpowiedzialności 
administratora, uwzględnienia danych już 

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 
ochrony danych osobowych, w 
odpowiednich środkach i politykach 
branżowych należycie uwzględnia się 
zasady neutralności technologii, usług i 
modelu biznesowego, aby sprzyjać 
swobodnemu przepływowi danych 
osobowych w Unii.
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w fazie projektowania oraz ochrony 
danych jako opcji domyślnej; podmiotu 
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w 
zakresie dokumentacji oraz 
bezpieczeństwa przetwarzania; kryteriów i 
wymogów w zakresie stwierdzenia 
naruszenia ochrony danych osobowych i 
zawiadomienia organu nadzorczego oraz 
warunków, w których naruszenie danych 
osobowych może niekorzystnie wpłynąć 
na podmiot danych; kryteriów i warunków 
operacji przetwarzania wymagających 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteriów i
wymogów określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 
uprzedniej konsultacji; wskazania i 
określenia zadań inspektora ochrony 
danych; kodeksów postępowania;
kryteriów i wymogów w zakresie 
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i 
wymogów w zakresie przekazywania 
danych na podstawie wiążących reguł 
korporacyjnych; odstępstw dotyczących 
przetwarzania; sankcji 
administracyjnych; przetwarzania w 
celach zdrowotnych; przetwarzania w 
kontekście zatrudnienia oraz 
przetwarzania do celów badań 
historycznych, statystycznych i 
naukowych. Szczególnie istotne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. W trakcie 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 298
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 129 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 
ochrony danych osobowych, oraz by 
zagwarantować swobodny przepływ 
danych osobowych w Unii, należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Akty delegowane powinny 
być w szczególności przyjmowane z 
poszanowaniem zgodności przetwarzania z 
prawem; określania kryteriów i warunków 
zgody dziecka, przetwarzania 
szczególnych kategorii danych; określania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnych wniosków i nadmiernych 
opłat za wykonanie prawa podmiotu 
danych; kryteriów i wymogów 
dotyczących informacji przekazywanych 
podmiotowi danych oraz w zakresie prawa 
dostępu; prawa do bycia zapomnianym i do 
usunięcia danych; środków opartych na 
profilowaniu; kryteriów i wymogów w 
zakresie odpowiedzialności administratora, 
uwzględnienia danych już w fazie 
projektowania oraz ochrony danych jako 
opcji domyślnej; podmiotu 
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w 
zakresie dokumentacji oraz bezpieczeństwa 
przetwarzania; kryteriów i wymogów w 
zakresie stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych i zawiadomienia 
organu nadzorczego oraz warunków, w 
których naruszenie danych osobowych 
może niekorzystnie wpłynąć na podmiot 
danych; kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania wymagających 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteriów i 
wymogów określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych i prawnych, w szczególności 
ich prawo do ochrony danych osobowych, 
oraz by zagwarantować swobodny 
przepływ danych osobowych w Unii, 
należy przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Akty delegowane powinny 
być w szczególności przyjmowane z 
poszanowaniem zgodności przetwarzania z 
prawem; określania kryteriów i warunków 
zgody dziecka, przetwarzania 
szczególnych kategorii danych; określania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnych wniosków i nadmiernych 
opłat za wykonanie prawa podmiotu 
danych; kryteriów i wymogów 
dotyczących informacji przekazywanych 
podmiotowi danych oraz w zakresie prawa 
dostępu; prawa do bycia zapomnianym i do 
usunięcia danych; środków opartych na 
profilowaniu; kryteriów i wymogów w 
zakresie odpowiedzialności administratora, 
uwzględnienia danych już w fazie 
projektowania oraz ochrony danych jako 
opcji domyślnej; podmiotu 
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w 
zakresie dokumentacji oraz bezpieczeństwa 
przetwarzania; kryteriów i wymogów w 
zakresie stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych i zawiadomienia 
organu nadzorczego oraz warunków, w 
których naruszenie danych osobowych 
może niekorzystnie wpłynąć na podmiot 
danych; kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania wymagających 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteriów i 
wymogów określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 
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uprzedniej konsultacji; wskazania i 
określenia zadań inspektora ochrony 
danych; kodeksów postępowania; 
kryteriów i wymogów w zakresie 
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i 
wymogów w zakresie przekazywania 
danych na podstawie wiążących reguł 
korporacyjnych; odstępstw dotyczących 
przetwarzania; sankcji administracyjnych; 
przetwarzania w celach zdrowotnych; 
przetwarzania w kontekście zatrudnienia 
oraz przetwarzania do celów badań 
historycznych, statystycznych i 
naukowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie swoich prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

uprzedniej konsultacji; wskazania i 
określenia zadań inspektora ochrony 
danych; kodeksów postępowania; 
kryteriów i wymogów w zakresie 
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i 
wymogów w zakresie przekazywania 
danych na podstawie wiążących reguł 
korporacyjnych; odstępstw dotyczących 
przetwarzania; sankcji administracyjnych; 
przetwarzania w celach zdrowotnych; 
przetwarzania w kontekście zatrudnienia 
oraz przetwarzania do celów badań 
historycznych, statystycznych i 
naukowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie swoich prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 130 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie:
opracowania standardowych formularzy 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych dziecka; standardowych 
procedur i formularzy w zakresie 
wykonywania praw przez podmioty 
danych; standardowych formularzy 
służących przekazywaniu informacji 
podmiotowi danych; standardowych 
formularzy i procedur dotyczących prawa 

(130) Przy wdrażaniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia należy 
dopilnować, by żadne obowiązkowe 
wymogi dotyczące szczególnych 
właściwości technicznych nie zostały 
nałożone na produkty i usługi, w tym na 
urządzenia końcowe lub inne 
elektroniczne urządzenia komunikacyjne, 
co mogłoby utrudnić wprowadzanie tych 
urządzeń do obrotu oraz ich swobodny 
przepływ w państwach członkowskich i 
między nimi.
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dostępu; prawa przenoszenia danych;
standardowych formularzy dotyczących 
odpowiedzialności administratora za 
uwzględnienie ochrony danych już w fazie 
projektowania, domyślną ochronę danych 
oraz dokumentację; szczególnych 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
przetwarzania; standardowego formatu i 
procedur dotyczących zawiadomienia 
organu nadzorczego o naruszeniu 
ochrony danych osobowych oraz 
przekazywania informacji o naruszeniu 
ochrony danych osobowych podmiotowi 
danych; standardów i procedur w zakresie 
oceny skutków w zakresie ochrony 
danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji;
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, na jego 
terytorium bądź przez sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w tym 
państwie trzecim bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które 
Unia nie wyraziła zgody; wzajemnej 
pomocy; wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję46. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 130 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie:
opracowania standardowych formularzy 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych dziecka; standardowych 
procedur i formularzy w zakresie 
wykonywania praw przez podmioty 
danych; standardowych formularzy 
służących przekazywaniu informacji 
podmiotowi danych; standardowych 
formularzy i procedur dotyczących prawa 
dostępu; prawa przenoszenia danych;
standardowych formularzy dotyczących 
odpowiedzialności administratora za 
uwzględnienie ochrony danych już w fazie 
projektowania, domyślną ochronę danych 
oraz dokumentację; szczególnych 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
przetwarzania; standardowego formatu i 
procedur dotyczących zawiadomienia 
organu nadzorczego o naruszeniu 
ochrony danych osobowych oraz 
przekazywania informacji o naruszeniu 
ochrony danych osobowych podmiotowi 
danych; standardów i procedur w zakresie 
oceny skutków w zakresie ochrony 
danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji;
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, na jego 
terytorium bądź przez sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w tym 
państwie trzecim bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które 
Unia nie wyraziła zgody; wzajemnej 
pomocy; wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

(130) Aby zagwarantować jednolite
warunki wykonywania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Przy wdrażaniu 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
należy dopilnować, by żadne obowiązkowe 
wymogi dotyczące szczególnych 
właściwości technicznych nie zostały
nałożone na produkty i usługi, w tym na 
urządzenia końcowe lub inne 
elektroniczne urządzenia komunikacyjne, 
co mogłoby utrudnić wprowadzanie tych 
urządzeń do obrotu oraz ich swobodny 
przepływ w państwach członkowskich i 
między nimi.
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję46. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 301
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 130 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie: 
opracowania standardowych formularzy w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
dziecka; standardowych procedur i 
formularzy w zakresie wykonywania praw 
przez podmioty danych; standardowych 
formularzy służących przekazywaniu 
informacji podmiotowi danych; 
standardowych formularzy i procedur 
dotyczących prawa dostępu; prawa 
przenoszenia danych; standardowych 
formularzy dotyczących odpowiedzialności 
administratora za uwzględnienie ochrony 
danych już w fazie projektowania, 
domyślną ochronę danych oraz 
dokumentację; szczególnych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania; 
standardowego formatu i procedur 
dotyczących zawiadomienia organu 
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz przekazywania informacji 
o naruszeniu ochrony danych osobowych 

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie: 
opracowania standardowych formularzy w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
dziecka; standardowych procedur i 
formularzy w zakresie wykonywania praw 
przez podmioty danych; standardowych 
formularzy służących przekazywaniu 
informacji podmiotowi danych; 
standardowych formularzy i procedur 
dotyczących prawa dostępu; prawa 
przenoszenia danych; standardowych 
formularzy dotyczących odpowiedzialności 
administratora za uwzględnienie ochrony 
danych już w fazie projektowania, 
domyślną ochronę danych oraz 
dokumentację; szczególnych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania; 
standardowego formatu i procedur 
dotyczących zawiadomienia organu 
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz przekazywania informacji 
o naruszeniu ochrony danych osobowych 
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podmiotowi danych; standardów i procedur 
w zakresie oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, na jego 
terytorium bądź przez sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w tym 
państwie trzecim bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które Unia
nie wyraziła zgody; wzajemnej pomocy; 
wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję46. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

podmiotowi danych; standardów i procedur 
dotyczących oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, na jego 
terytorium bądź przez sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w tym 
państwie trzecim, bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które nie 
zezwala prawo Unii; wzajemnej pomocy; 
wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję46. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców, ponieważ środki 
te nie powinny stanowić nadmiernego 
obciążenia dla tych przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 302
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 130 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie: 
opracowania standardowych formularzy w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie: 
opracowania standardowych formularzy w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
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dziecka; standardowych procedur i 
formularzy w zakresie wykonywania praw 
przez podmioty danych; standardowych 
formularzy służących przekazywaniu 
informacji podmiotowi danych; 
standardowych formularzy i procedur 
dotyczących prawa dostępu; prawa 
przenoszenia danych; standardowych 
formularzy dotyczących odpowiedzialności 
administratora za uwzględnienie ochrony 
danych już w fazie projektowania, 
domyślną ochronę danych oraz 
dokumentację; szczególnych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania; 
standardowego formatu i procedur 
dotyczących zawiadamiania organu 
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz przekazywania informacji 
o naruszeniu ochrony danych osobowych 
podmiotowi danych; standardów i procedur 
dotyczących oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, na jego 
terytorium bądź przez sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w tym 
państwie trzecim, bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które Unia 
nie wyraziła zgody; wzajemnej pomocy, 
wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Te uprawnienia wykonawcze 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję46. W tym kontekście 
Komisja powinna rozważyć wprowadzenie 
szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

dziecka; standardowych procedur i 
formularzy w zakresie wykonywania praw 
przez podmioty danych; standardowych 
formularzy służących przekazywaniu 
informacji podmiotowi danych; 
standardowych formularzy i procedur 
dotyczących prawa dostępu; prawa 
przenoszenia danych; standardowych 
formularzy dotyczących odpowiedzialności 
administratora za uwzględnienie ochrony 
danych już w fazie projektowania, 
domyślną ochronę danych oraz 
dokumentację; szczególnych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania; 
standardowego formatu i procedur 
dotyczących zawiadamiania organu 
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz przekazywania informacji 
o naruszeniu ochrony danych osobowych 
podmiotowi danych; standardów i procedur 
dotyczących oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, na jego 
terytorium bądź przez sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w tym 
państwie trzecim, bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które Unia 
nie wyraziła zgody; wzajemnej pomocy, 
wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Te uprawnienia wykonawcze 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję46. W tym kontekście 
Komisja powinna rozważyć wprowadzenie 
szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców, w porozumieniu 
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z zainteresowanymi stronami.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosowanie przez Komisję uprawnień wykonawczych pociąga za sobą ryzyko braku 
przejrzystości, którego należałoby uniknąć poprzez zapewnienie tego, by akty prawne były 
opracowywane w ścisłej współpracy z tymi, którzy będą im podlegać.

Poprawka 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 139 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(139) Biorąc pod uwagę, jak podkreślił 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, iż prawo do ochrony danych
osobowych nie jest prawem 
bezwzględnym, lecz musi być 
rozpatrywane w odniesieniu do funkcji, 
jaką pełni w społeczeństwie i 
równoważone innymi podstawowymi 
prawami, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, niniejsze 
rozporządzenie respektuje podstawowe 
prawa i przestrzega zasad uznanych w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej zapisanych w Traktacie, 
zwłaszcza prawa do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, domu i 
komunikowania się, prawa do ochrony 
danych osobowych, wolności myśli, 
sumienia i religii, wolności wypowiedzi i 
informacji, wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawa do 
skutecznego środka ochrony prawnej, 
rzetelnego procesu sądowego oraz 
różnorodności kulturowej, religijnej i 
językowej.

(139) Biorąc pod uwagę, jak podkreślił 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, iż prawo do ochrony danych 
osobowych nie jest prawem 
bezwzględnym, lecz musi być 
rozpatrywane w odniesieniu do funkcji, 
jaką pełni w społeczeństwie, oraz do 
faktycznych i potencjalnych postępów w 
nauce, ochronie zdrowia i technologii i 
równoważone innymi podstawowymi 
prawami, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, niniejsze 
rozporządzenie respektuje podstawowe 
prawa i przestrzega zasad uznanych w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej zapisanych w Traktacie, 
zwłaszcza prawa do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, domu i 
komunikowania się, prawa do ochrony 
danych osobowych, wolności myśli, 
sumienia i religii, wolności wypowiedzi i 
informacji, wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawa 
własności, a w szczególności ochrony 
własności intelektualnej, prawa do 
skutecznego środka ochrony prawnej, 
rzetelnego procesu sądowego oraz 
różnorodności kulturowej, religijnej i 
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językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie adresów IP stanowi często mający kluczowe znaczenie element dochodzeń w 
sprawie naruszeń prawa własności intelektualnej na podstawie dyrektywy 2004/48/WE i 
niniejsze rozporządzenie nie powinno go uniemożliwiać.

Poprawka 304
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych oraz przepisy 
dotyczące swobodnego przepływu danych 
osobowych.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące ochrony osób 
fizycznych i prawnych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych oraz 
przepisy dotyczące swobodnego przepływu 
danych osobowych.

Or. de

Poprawka 305
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie chroni 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 
ochrony danych osobowych.

2. Niniejsze rozporządzenie chroni 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych i prawnych, w szczególności 
ich prawo do ochrony danych osobowych.

Or. de
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Poprawka 306
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie ogranicza się ani nie zakazuje 
swobodnego przepływu danych osobowych 
w Unii z powodów związanych z ochroną 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych.

3. Nie ogranicza się ani nie zakazuje 
swobodnego przepływu danych osobowych 
w Unii z powodów związanych z ochroną 
osób fizycznych i prawnych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych.

Or. de

Poprawka 307
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Treść niniejszego rozporządzenia nie 
będzie wpływała na wolność wypowiedzi i 
informacji zagwarantowaną w ustawach 
zasadniczych państw członkowskich ani 
na wolność wypowiedzi i informacji 
wynikającą z tradycji charakterystycznych
dla wolnych i otwartych społeczeństw; nie 
będzie także ograniczała tej wolności.
Rozporządzenie nie wpłynie także na 
prawo obywateli do dostępu do informacji 
będących w posiadaniu urzędów 
publicznych ani nie ograniczy tego prawa.
Niniejsze rozporządzenie nie wpłynie 
ponadto na prawo państw członkowskich 
do ochrony prywatności osób fizycznych 
ani na ich odpowiedzialność za tę ochronę 
w odniesieniu do prowadzenia rejestrów 
publicznych poprzez specjalne 
ustawodawstwo.

Or. sv
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Poprawka 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany oraz innych 
rodzajów przetwarzania danych 
osobowych, stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część 
zbioru danych.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany, bez 
dyskryminowania któregokolwiek sposobu 
przetwarzania, oraz innych rodzajów 
przetwarzania danych osobowych, 
stanowiących część zbioru danych lub 
mających stanowić część zbioru danych.

Or. en

Poprawka 309
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany oraz innych 
rodzajów przetwarzania danych 
osobowych, stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część 
zbioru danych.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany, bez 
dyskryminowania którejkolwiek z 
wykorzystywanych technologii, oraz 
innych rodzajów przetwarzania danych 
osobowych, stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część 
zbioru danych.

Or. en

Poprawka 310
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach działalności wykraczającej 
poza zakres prawa Unii, w szczególności 
dotyczącej bezpieczeństwa narodowego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Działalność wykraczająca poza zakres prawa Unii jest z definicji wykluczona. Powtarzanie 
tego nie wnosi niczego nowego.

Poprawka 311
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z wprowadzenia ust. 2a i 2b.

Poprawka 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona



PE502.053v01-00 122/147 AM\922340PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Nie wydaje się po prostu, aby istniały jakiekolwiek słuszne powody, dla których instytucje 
unijne nie powinny chronić danych osobowych w taki sam sposób, jak w innych sektorach.

Poprawka 313
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o pewność prawa i jednolitość przepisów konieczne jest włączenie istotnych 
przepisów dotyczących instytucji i organów UE do niniejszego rozporządzenia. Pojedynczy 
tekst prawny umożliwia uniknięcie ryzyka powstania rozbieżności pomiędzy przepisami i 
będzie najbardziej odpowiednim narzędziem służącym wymianom danych pomiędzy szczeblem 
UE a podmiotami publicznymi i prywatnymi w państwach członkowskich.

Poprawka 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przez osobę fizyczną w celach innych 
niż zarobkowe w ramach własnych działań 
o charakterze czysto osobistym lub 
domowym;

d) przez osobę fizyczną w celach innych 
niż zarobkowe, a tym samym bez żadnego 
powiązania z działalnością zawodową lub 
handlową, w ramach własnych działań o 
charakterze czysto osobistym lub 
domowym, mając na uwadze, że 
publikowanie danych dla nieograniczonej 
liczby osób, na przykład w internecie, nie 
mogłoby zostać opisane jako działalność o 
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czysto osobistym lub domowym 
charakterze.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-101/0 
(Linquist) tekst ten wprowadza kryterium służące rozróżnieniu działań o charakterze 
osobistym i domowym na podstawie nieograniczonej liczby osób, które mogą mieć dostęp do 
informacji. To odstępstwo powinno być stosowane wyłącznie wówczas, gdy dane udostępnia 
się ograniczonej liczbie osób. Tekst obecnie jest także spójny z punktem 15 preambuły.

Poprawka 315
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) do celów badań historycznych, 
statystycznych i naukowych.

Or. en

Poprawka 316
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w trakcie działania, które można 
przypisać do działalności zawodowej lub 
handlowej podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 317
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) prowadzonego przez pracodawcę jako 
część przetwarzania danych osobowych 
pracownika w kontekście zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby pracodawca miał możliwość kontynuowania przetwarzania danych 
pracownika – na przykład dotyczących wynagrodzenia, urlopu, świadczeń, wysługi lat, 
wykształcenia, zdrowia, karalności itp. Obecnie pracownik może wyrazić zgodę na 
przetwarzanie tych danych przez pracodawcę. Niemniej jednak brzmienie rozporządzenia 
może być interpretowane w taki sposób, jakby w przyszłości wprowadzano nierówność między 
pracodawcą i pracownikiem.

Poprawka 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które zostały zanonimizowane w 
rozumieniu art. 4 pkt 2b (nowy);

Or. en

Poprawka 319
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które stały się anonimowe;
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Or. fr

Poprawka 320
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Parlament Europejski, Rada i 
Komisja, podlegające przepisom 
niniejszego rozporządzenia, mogą – jeżeli 
tak stanowi niniejsze rozporządzenie –
przyjąć szczególne przepisy bardziej 
szczegółowo określające przepisy w 
niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu 
do konkretnych obszarów lub 
przetwarzania przez konkretne podmioty.
W terminie jednego roku od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
Parlament Europejski i Rada przyjmują 
takie szczególne przepisy pomocnicze 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych przez:
a) dostawców publicznie dostępnych usług 
komunikacji elektronicznej, w ujęciu 
ogólnym oraz w odniesieniu do 
zachowywania danych komunikacyjnych 
do celów związanych z egzekwowaniem 
prawa;
b) instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii.

Or. en

Uzasadnienie

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.
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Poprawka 321
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora niemającego siedziby w 
Unii, gdy przetwarzanie wiąże się z:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 322
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferowaniem towarów lub usług takim 
podmiotom danych w Unii, lub

a) oferowaniem towarów lub usług takim 
podmiotom danych w Unii, bez względu na 
to, czy wymagana jest płatność ze strony 
podmiotu danych; lub

Or. en

Uzasadnienie

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
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clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Poprawka 323
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować lub 
wyodrębnić, bezpośrednio lub pośrednio, 
za pomocą wszelkich środków, które z 
rozsądnym prawdopodobieństwem mogą 
być użyte przez administratora lub inną 
osobę fizyczną bądź prawną, szczególnie 
przez odniesienie do numeru 
identyfikacyjnego lub innego unikatowego 
identyfikatora, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora online lub 
przynajmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla płciowej,
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości albo orientacji 
seksualnej tej osoby;

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma to, aby w celu zapewnienia należytej ochrony terminy „dane 
osobowe” i „podmiot danych” nie były zdefiniowane w zbyt wąskim ujęciu. Niniejsze 
rozporządzenie powinno w wyraźny sposób mieć zastosowanie do danych, które umożliwiają 
wyłącznie „wyodrębnienie”, i powinno być jasne, że identyfikatory internetowe powinny w 
większości przypadków być uważane za dane osobowe. W związku z tym, że technologia 
nieustannie posuwa się naprzód, ataki zmierzające do usunięcia anonimowego charakteru 
danych będą stawać się coraz bardziej wyszukane. Dlatego też utrzymanie szerokich definicji 
„danych osobowych” i „podmiotu danych” jest ważne z punku widzenia ochrony danych w 
przyszłości.
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Poprawka 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby i która to 
osoba nie działa w związku z 
wykonywaniem obowiązków zawodowych;

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykorzystywane do identyfikowania powinny być bezpośrednio powiązane z 
administratorem danych. W art. 4 pkt 1 definicja „podmiotu danych” obejmuje osobę 
fizyczną. Niektóre szczególne sytuacje mogłyby być trudne do ocenienia, ponieważ w 
przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (hydraulik, lekarz) jako 
niezależny usługodawca i korzystającej z tego samego telefonu do celów biznesowych i 
prywatnych zaciera się granica pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych niedziałających w związku z 
wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Poprawka 325
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub
prawną albo osobę fizyczną lub prawną, 
którą można zidentyfikować, bezpośrednio 
lub pośrednio, za pomocą wszelkich 
środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

Or. de

Poprawka 326
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, która współpracuje 
z podmiotem przetwarzającym,
szczególnie przez odniesienie do numeru 
identyfikacyjnego, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora online lub 
przynajmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla fizycznej, 
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, 
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
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tożsamości tej osoby;

Or. de

Poprawka 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych;

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych; 
dane, których nie można powiązać z 
podmiotem danych, jak dane 
zanonimizowane, zaszyfrowane lub 
niektóre dane opatrzone pseudonimem, 
nie są objęte niniejszym rozporządzeniem;
informacje kontaktowe 
o przedsiębiorstwach nie są objęte 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

Zanonimizowane dane i niektóre dane opatrzone pseudonimem mogą dotyczyć podmiotu 
danych, ale nie mogą już zostać z nim skojarzone z powodów technicznych. Dane, które nie 
mogą już zostać skojarzone z podmiotem danych, nie powinny być objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Informacje kontaktowe o przedsiębiorstwie obejmują takie dane jak imię i 
nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, numer faksu 
służbowego, adres, pod którym przyjmuje się interesantów itp., które nie powinny być 
uważane za poufne, ponieważ mają one być wykorzystywane wyłącznie w kontekście 
działalności zawodowej.

Poprawka 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych;

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie
dane konkretnie dotyczące podmiotu 
danych, którego konkretna tożsamość 
może być zidentyfikowana przez 
administratora w sposób bezpośredni lub 
pośredni;

Or. en

Poprawka 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „numer identyfikacyjny” oznacza 
każdy kod numeryczny, alfanumeryczny 
lub im podobny używany zwykle w 
środowisku internetowym, z wyłączeniem 
kodów przypisanych przez publiczny lub 
kontrolowany przez państwo organ do 
celów identyfikacji osoby fizycznej jako 
indywidualnej jednostki.

Or. en

Poprawka 330
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „dane zanonimizowane” oznaczają 
dane, których podmiot wcześniej można 
było zidentyfikować i w przypadku których 
możliwość ta została usunięta, a także dla 
których nie istnieje już kod lub inne 
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powiązanie.

Or. en

Poprawka 331
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „dane opatrzone pseudonimem” 
oznaczają dane, których podmiot 
wcześniej można było zidentyfikować i w 
których informacje osobiste 
umożliwiające taką identyfikację, np. 
imiona i nazwiska, data urodzenia, adres 
lub numer konta, zostały zastąpione 
kodem (pseudonimami lub symbolem).
Powiązanie pomiędzy kodem a danymi 
przechowywane jest osobno.

Or. en

Poprawka 332
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza wszelką 
formę automatycznego przetwarzania 
mającego służyć ocenie lub tworzeniu 
danych na temat aspektów dotyczących 
osób fizycznych lub też analizie bądź 
przewidzeniu wyników w pracy, sytuacji 
ekonomicznej, miejsca przebywania, 
zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności, zachowania lub 
osobowości tej osoby fizycznej;
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Or. en

Uzasadnienie

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Poprawka 333
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „dane anonimowe” oznaczają 
informacje, które nigdy nie dotyczyły 
podmiotu danych lub zostały zebrane, 
zmienione lub w inny sposób 
przetworzone tak, że nie można ich 
przyporządkować podmiotowi danych.

Or. en

Poprawka 334
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „administrator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
organizacyjną lub inny podmiot, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele, warunki i sposoby
przetwarzania danych osobowych; w 
przypadkach, w których cele, warunki i 
sposoby ustalane są prawem Unii lub 
państwa członkowskiego, administrator lub 
szczególne kryteria jego wyznaczania 
mogą zostać określone w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego;

(5) „administrator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
organizacyjną lub inny podmiot, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele przetwarzania danych 
osobowych; w przypadkach, w których 
cele ustalane są prawem Unii lub państwa 
członkowskiego, administrator lub 
szczególne kryteria jego wyznaczania 
mogą zostać określone w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „administrator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
organizacyjną lub inny podmiot, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele, warunki i sposoby
przetwarzania danych osobowych; w 
przypadkach, w których cele, warunki i 
sposoby ustalane są prawem Unii lub 
państwa członkowskiego, administrator lub 
szczególne kryteria jego wyznaczania 
mogą zostać określone w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego;

(5) „administrator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
organizacyjną lub inny podmiot, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele przetwarzania danych 
osobowych; w przypadkach, w których 
cele ustalane są prawem Unii lub państwa 
członkowskiego, administrator lub 
szczególne kryteria jego wyznaczania 
mogą zostać określone w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego;

Or. en
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Uzasadnienie

Skreślenie fragmentu „warunki i sposoby” w znaczący sposób zwiększa jasność rozróżnienia 
pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym. Administrator określa, „dlaczego” 
dane mają być przetwarzane, tzn. określa cel lub końcowy efekt przetwarzania, a podmiot 
przetwarzający określa, „jak” dane mają być przetwarzane, tzn. określa warunki i sposoby.

Poprawka 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „administrator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
organizacyjną lub inny podmiot, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele, warunki i sposoby
przetwarzania danych osobowych; w 
przypadkach, w których cele, warunki i 
sposoby ustalane są prawem Unii lub 
państwa członkowskiego, administrator lub 
szczególne kryteria jego wyznaczania 
mogą zostać określone w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego;

(5) „administrator” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
organizacyjną lub inny podmiot, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele przetwarzania danych 
osobowych; w przypadkach, w których 
cele ustalane są prawem Unii lub państwa 
członkowskiego, administrator lub 
szczególne kryteria jego wyznaczania 
mogą zostać określone w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja administratora powinna być oparta na decyzji dotyczącej celów, dla których dane 
osobowe są przetwarzane, a nie na warunkach i sposobach służących osiągnięciu tego celu.
Kontrola nad celem przetwarzania jest logiczną podstawą przyznawania różnych zakresów 
odpowiedzialności administratorom, którzy są odpowiedzialni za to, jakie dane i dlaczego są 
przetwarzane, oraz podmiotom przetwarzającym, odpowiedzialnym za to, w jaki sposób 
przetwarza się dane.

Poprawka 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 6



PE502.053v01-00 136/147 AM\922340PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „podmiot przetwarzający” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, agencję lub inny podmiot, który 
przetwarza dane osobowe w imieniu 
administratora;

(6) „podmiot przetwarzający” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, agencję lub inny podmiot, który 
przetwarza dane osobowe w imieniu 
administratora; ma on możliwość dostępu 
do danych osobowych w wykonalny z 
technicznego punktu widzenia sposób, bez 
podejmowania nieproporcjonalnego 
wysiłku, i może w uzasadniony sposób 
zdobyć wiedzę na temat zawartości 
danych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką do punktu 24a preambuły (nowy).

Poprawka 338
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych;

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
zgodę wyrażoną przez podmiot danych po 
otrzymaniu jasnych i wyczerpujących 
informacji o celach przetwarzania danych 
osobowych;

Or. de

Uzasadnienie

Zwłaszcza w „świecie internetu” niejasne jest, co oznacza „wyraźne” oświadczenie woli.
Poprawka jest oparta na art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 
(dyrektywa 2009/136/WE).
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Poprawka 339
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych
osobowych;

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
oświadczenie lub postępowanie wyrażone 
w jakiejkolwiek formie, przez które 
podmiot danych wyraża zgodę na 
proponowane przetwarzanie danych.
Milczenie lub bezczynność nie oznaczają 
same w sobie zgody;

Or. en

Uzasadnienie

Proces uzyskiwania zgody, tj. mechanizm informowania oferowany podmiotowi danych i jego 
reakcja na niego, jest podstawowym mechanizmem formułowania zgody, w tym przypadku na 
przetwarzanie danych osobowych. Stosowanie w tym przypadku uświęconej zwyczajem 
terminologii występującej we wspólnych europejskich przepisach dotyczących sprzedaży 
uprości tekst, gwarantując pewność dzięki umieszczeniu zgody na stałej i ugruntowanej 
podstawie, i pozwoli uniknąć rozróżnień, które byłyby bardzo trudne do zastosowania w 
praktyce.

Poprawka 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych 

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i
jednoznaczne oświadczenie woli, przez 
które podmiot danych wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych;
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osobowych;

Or. en

Poprawka 341
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób, które prawdopodobnie 
negatywnie wpłynie na ochronę danych 
osobowych lub prywatności podmiotu 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta pomoże uniknąć zarówno nakładania zbędnych obowiązków na administratorów 
danych i podmioty przetwarzające dane, jak i potencjalnego „zmęczenia” podmiotu danych 
napływającymi do niego powiadomieniami. Minimalny próg uruchamiający obowiązek 
wysłania powiadomienia, w oparciu o poziom ryzyka dla podmiotu danych, zwiększy ochronę 
podmiotu danych bez powodowania nadmiernego obciążenia. Zmiana jest zgodna z 
dyrektywą 2009/136/WE.

Poprawka 342
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza niezgodne z prawem 
przetwarzanie danych osobowych
prowadzące do przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, 
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia 
lub dostępu do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en

Poprawka 343
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza przypadkowe lub 
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, 
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie
lub dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en

Uzasadnienie

Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych stanowią ważne narzędzie na rzecz 
zapewnienia, że administratorzy wywiązują się ze swoich zobowiązań z zakresu 
bezpieczeństwa danych. Powiadomienia uprawniają również podmioty danych do poczynienia 
kroków służących chronieniu samych siebie przed skutkami naruszeń. Niniejszy pakiet 
poprawek ma na celu ulepszenie przepisów dotyczących naruszeń ochrony danych poprzez 
ustalenie rozsądniejszych dla administratorów terminów powiadomień, zapobieganie 
rozwijaniu się u podmiotów danych „zmęczenia związanego z naruszeniami” oraz stworzenie 
publicznego rejestru naruszeń.
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Poprawka 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób; głęboko zaszyfrowane dane, 
w przypadku których istnieją dowody na 
to, że kod szyfrujący nie został złamany, 
nie są objęte tymi przepisami;

Or. en

Uzasadnienie

Utrata danych, które zostały głęboko zaszyfrowane i których kod szyfrujący nie został 
złamany, nie stwarza ryzyka szkody dla osoby.

Poprawka 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „dane genetyczne” oznaczają wszelkie 
dane dowolnego rodzaju dotyczące
charakterystycznych cech osoby fizycznej, 
odziedziczonych lub nabytych na etapie 
wczesnego rozwoju prenatalnego;

(10) „dane genetyczne” oznaczają
informacje dotyczące cech dziedzicznych, 
lub ich późniejszej zmiany, 
zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby, uzyskane dzięki 
analizie kwasu nukleinowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana definicja powinna być zgodna z definicjami stosowanymi w innych 
dokumentach, np. z definicją „ludzkich danych genetycznych” wykorzystywaną w 
Międzynarodowej Deklaracji w sprawie Ludzkich Danych Genetycznych ONZ.

Poprawka 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają 
wszelkie informacje związane ze 
zdrowiem fizycznym lub psychicznym 
danej osoby lub ze świadczeniem usług 
zdrowotnych na jej rzecz;

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają 
dane osobowe związane ze zdrowiem 
fizycznym lub psychicznym danej osoby 
lub ze świadczeniem usług zdrowotnych na 
jej rzecz;

Or. en

Poprawka 347
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w 
Unii. Jeśli chodzi o podmiot 
przetwarzający, „główna siedziba” 

(13) „główna siedziba” oznacza lokalizację 
podawaną przez przedsiębiorstwo lub 
grupę przedsiębiorstw – administratorów 
lub podmioty przetwarzające – z 
zastrzeżeniem przestrzegania mechanizmu 
zgodności, o którym mowa w art. 57, w 
oparciu, ale nie wyłącznie, o następujące 
dobrowolne i obiektywne kryteria:
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oznacza miejsce, w którym znajduje się 
jego zarząd w Unii;

(1) lokalizacja europejskiej siedziby grupy 
przedsiębiorstw;
(2) lokalizacja jednostki w ramach grupy 
przedsiębiorstw, którym przekazano 
odpowiedzialność za ochronę danych;
(3) lokalizacja jednostki w ramach grupy, 
która ze względu na pełnione funkcje 
zarządcze i obowiązki administracyjne jest 
w stanie najlepiej zająć się 
egzekwowaniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia; lub
(4) lokalizacja, w której odbywa się 
skuteczne i faktyczne zarządzanie 
polegające na podejmowaniu decyzji 
dotyczących przetwarzania w drodze 
stabilnych rozwiązań.
Właściwy organ jest informowany przez 
przedsiębiorstwo lub grupę 
przedsiębiorstw o wybranej siedzibie 
głównej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja „głównej siedziby” jest zbyt ogólnikowa i zostawia zbyt wiele miejsca 
na różne interpretacje. Należy wprowadzić jednolity test określający „główną siedzibę” 
organizacji, który można stosować do „przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw” jako istotny 
punkt odniesienia i oparty na szeregu istotnych i obiektywnych kryteriów. Te kryteria są 
stosowane do określenia odpowiedniego organu ds. ochrony danych w wiążących regułach 
korporacyjnych i udowodniły swoją skuteczność.

Poprawka 348
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
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Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii. 
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający, 
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii;

Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych, lub jego siedzibę, która wywiera 
dominujący wpływ na inne siedziby 
administratora; jeśli decyzji dotyczących 
celów, warunków i sposobów 
przetwarzania danych osobowych nie 
podejmuje się w Unii, główną siedzibą jest 
miejsce, w którym odbywa się główna 
działalność w zakresie przetwarzania w 
kontekście działalności zakładu 
administratora w Unii. Jeśli chodzi o 
podmiot przetwarzający, „główna 
siedziba” oznacza miejsce, w którym 
znajduje się jego zarząd w Unii;

Or. en

Poprawka 349
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii. 
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający, 
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii;

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę, z 
podziałem na sektory działalności, w Unii, 
w której podejmowane są najważniejsze 
decyzje dotyczące celów, warunków i 
sposobów przetwarzania danych; jeśli 
decyzji dotyczących celów, warunków i 
sposobów przetwarzania danych 
osobowych nie podejmuje się w Unii, 
główną siedzibą jest miejsce, w którym 
odbywa się główna działalność w zakresie 
przetwarzania w kontekście działalności 
zakładu administratora w Unii. Jeśli chodzi 
o podmiot przetwarzający, „główna 
siedziba” oznacza miejsce, w którym 
znajduje się jego zarząd w Unii;

Or. fr
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Poprawka 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) „właściwy organ nadzorczy” 
oznacza organ nadzorczy, który jest 
wyłącznie właściwy w zakresie 
sprawowania nadzoru nad 
administratorem zgodnie z art. 51 ust. 2, 3 
i 4.

Or. en

Poprawka 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której organ nadzorczy
lub inny podmiot w Unii mogą się zwrócić 
zamiast do administratora w kwestiach 
dotyczących obowiązków administratora 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której właściwy organ 
nadzorczy zwraca się w kwestiach 
dotyczących obowiązków administratora 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Administratorzy mający siedzibę poza UE, którzy wyznaczają unijnego przedstawiciela, 
powinni móc skorzystać z zasady punktu kompleksowej obsługi.
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Poprawka 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której organ nadzorczy
lub inny podmiot w Unii mogą się zwrócić 
zamiast do administratora w kwestiach 
dotyczących obowiązków administratora 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której zwraca się 
wyłącznie organ nadzorczy działający na 
terenie, na którym znajduje się siedziba 
przedstawiciela, w kwestiach dotyczących 
obowiązków administratora wynikających 
z niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 353
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „właściwy organ nadzorczy” 
oznacza organ nadzorczy, który jest 
wyłącznie właściwy w zakresie 
sprawowania nadzoru nad 
administratorem zgodnie z art. 51 ust. 2, 3 
i 4.

Or. en

Poprawka 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 13 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja tworzy dwie odrębne definicje grup wiekowych w jednym instrumencie 
regulacyjnym bez jasnego wyjaśnienia dotyczącego wymogów i okoliczności mających 
zastosowanie w przypadku każdej z tych grup. Powinno istnieć jedno i jasno określone 
ograniczenie, że nie zezwala się na przetwarzanie danych osobowych osób poniżej 13. roku 
życia bez zgody rodziców, bez względu na sektor, w którym to przetwarzanie ma miejsce.

Poprawka 355
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „organ nadzorczy” oznacza organ 
publiczny ustanowiony przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 46.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „przestępstwo finansowe” oznacza 
przestępstwa kryminalne związane z 
przestępczością zorganizowaną,
wymuszeniami, terroryzmem, 
finansowaniem działalności 
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terrorystycznej, handlem ludźmi, 
przemytem nielegalnych migrantów, 
wykorzystywaniem seksualnym, handlem 
narkotykami i substancjami 
psychotropowymi, handlem nielegalną 
bronią, handlem kradzionymi towarami, 
korupcją, przekupstwem, oszustwami, 
fałszowaniem pieniędzy, fałszowaniem i 
podrabianiem towarów, przestępstwami 
przeciwko środowisku, uprowadzeniami, 
bezprawnym braniem i przetrzymywaniem 
zakładników, rozbojem, kradzieżą, 
przemytem, przestępczością podatkową, 
wymuszaniem, fałszowaniem, piractwem, 
wykorzystywaniem informacji 
wewnętrznych oraz manipulacjami 
rynkowymi.

Or. en


