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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie 
kompleksowej reformy unijnych zasad dotyczących ochrony danych. Celem proponowanego 
rozporządzenia jest ujednolicenie praw do prywatności w internecie oraz zagwarantowanie 
swobodnego przepływu takich danych w obrębie Unii Europejskiej.

Omawiane rozporządzenie ma ponadto na celu:

 dostosowanie ochrony danych do zmienionych wymogów świata cyfrowego, mając 
na uwadze, że aktualne przepisy przyjęto 17 lat temu, kiedy to mniej niż 1% 
Europejczyków korzystało z internetu,

 zlikwidowanie obserwowanych obecnie rozbieżności w egzekwowaniu zasad z 
1995 r. przez poszczególne państwa członkowskie, a także zagwarantowanie, by 
podstawowe prawo do ochrony danych osobowych było jednolicie stosowane we 
wszystkich dziedzinach działalności Unii,

 poprawę zaufania konsumentów do usług online poprzez podawanie 
precyzyjniejszych informacji na temat praw i ochrony danych, wprowadzenie prawa 
do poprawiania danych, do ich usuwania, przenoszenia, a także prawo do bycia 
zapomnianym i prawo wniesienia sprzeciwu,

 nadanie impetu jednolitemu rynkowi treści cyfrowych w kierunku redukcji aktualnej 
fragmentaryzacji oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych, a w bardziej 
ogólnym ujęciu odegranie przezeń ważnej roli w strategii „Europa 2020”.

W porównaniu z aktualnie obowiązującą dyrektywą 95/46/WE, proponowane rozporządzenie 
wprowadza obowiązek powołania inspektora ochrony danych w sektorze publicznym, zaś w 
przypadku sektora prywatnego powołanie takiego inspektora będzie wymagane w przypadku 
dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób, jak również w przypadku 
przedsiębiorstw, których główna działalność polega na przetwarzaniu danych osobowych.

Poprawiono również przepisy dotyczące przekazywania danych osobowych krajom trzecim 
lub organizacjom międzynarodowym.

Aktualny wniosek powołuje Europejską Radę Ochrony Danych oraz wprowadza sankcje, 
kary i prawo do rekompensaty w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia.

Sprawozdawca w dużej mierze popiera główne cele wniosku Komisji.

Proponowane zmiany powinny pomóc uniknąć nadmiernego obciążania administracyjnego 
przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, których działalność zasadza się na odpowiedzialności za 
zachowanie prywatności, a także zapewnić pewien stopień elastyczności w odniesieniu do 
niektórych przepisów rozporządzenia, szczególnie przepisów dotyczących mechanizmu 
odpowiedzialności oraz informowania organów nadzorczych. Niektóre definicje i aspekty 
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tekstu oryginalnego wymagają również wyjaśnienia, umieszczenia w kontekście i 
uproszczenia.

Sprawozdawca przedkłada jakościowe podejście do ochrony danych nad podejście ilościowe.
Podejście jakościowe skupia się na ładzie korporacyjnym opartym na wspomnianej zasadzie 
odpowiedzialności, nie zaś na nadmiernym poleganiu na procedurach zgody lub 
biurokratycznych procedurach dokumentacji, które niemniej jednak odgrywają również rolę 
w dziedzinie ochrony danych.

Należy również położyć nacisk na rolę rozwiązań technicznych, takich jak uwzględnianie 
ochrony prywatności już w fazie projektowania, pseudonimizacja i anonimizacja danych, 
nadawanie priorytetowego charakteru ochronie poufnych danych oraz ukierunkowanym 
środkom zachowania zgodności.

Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie unikania niezamierzonego, negatywnego 
wpływu na takie dziedziny jak wolność prasy, badania nad zdrowiem publicznym, walka z 
przestępczością finansową, walka z oszustwami w sporcie oraz innowacje w zakresie 
opracowywania inteligentnych sieci energetycznych i systemów transportowych.

Inny aspekt wniosku dotyczy dużej liczby aktów delegowanych. Sprawozdawca jest zdania, 
że stosowanie aktów delegowanych jest nadmierne i proponuje wykreślenie większości z 
nich.

POPRAWKI

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ochrona prawa wolności wypowiedzi 
i informacji stanowi podstawowe prawo w 
myśl art. 11 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Prawo to obejmuje 
wolność posiadania poglądów oraz 
otrzymywania i przekazywania informacji 
i idei bez ingerencji ze strony władz 
publicznych i bez względu na granice 
państwowe. Powinno się szanować 
wolność i pluralizm mediów.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyraźnie nawiązać do wolności informacji oraz prawa do swobodnego wypowiadania 
się, które są podstawowymi prawami Unii Europejskiej na mocy art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Niniejsze rozporządzenie nie jest 
oderwane od pozostałych aktów prawnych 
Unii. Ograniczenia odpowiedzialności w 
dyrektywie o handlu elektronicznym mają 
charakter przekrojowy, w związku z czym 
mają zastosowanie do wszystkich 
informacji. Niniejsze rozporządzenie 
określa, co stanowi naruszenie ochrony 
danych, natomiast dyrektywa o handlu 
elektronicznym określa warunki, na 
których dostawca usług informacyjnych 
ponosi odpowiedzialność za naruszanie 
przepisów prawa przez osoby trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

W punkcie tym należy bardziej szczegółowo wyjaśnić powody nawiązania do ograniczeń 
odpowiedzialności w dyrektywie o handlu elektronicznym.

Poprawka 3
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 

(27) W przypadku gdy administrator lub 
podmiot przetwarzający posiadają w Unii 
wiele siedzib, w tym m.in. w przypadkach 
gdy administrator lub podmiot 
przetwarzający są grupą przedsiębiorstw, 
siedzibę administratora w Unii do celów 
niniejszego rozporządzenia należy ustalić 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmienionej definicji siedziby w art. 4 ust. 13 i uznaje się w niej, że w 
wielu przypadkach ta sama organizacja może prowadzić działalność w charakterze 
administratora lub podmiotu przetwarzającego.  Aktualne definicje mogłyby przyczynić się do 
powstania sytuacji, w której siedziba główna tej samej organizacji mogłaby być inna w 
zależności od przetwarzania danych, co byłoby sprzeczne z koncepcją głównej siedziby.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby przetwarzanie danych osobowych 
było zgodne z prawem, powinno odbywać 
się na podstawie zgody osoby 
zainteresowanej lub na innej 
uzasadnionej podstawie przewidzianej
przez prawo: czy to przepisów niniejszego 
rozporządzenia czy to innych przepisów 
prawa Unii lub państw członkowskich, o 
których mowa w tym rozporządzeniu.

(31) Aby przetwarzanie danych osobowych 
było zgodne z prawem, powinno odbywać 
się w oparciu o jedną z uzasadnionych
podstaw przewidzianych przez prawo: czy 
to przepisów niniejszego rozporządzenia 
czy to innych przepisów prawa Unii lub 
państw członkowskich, o których mowa w 
tym rozporządzeniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi zachętę do właściwego stosowania zgody, jako jednej z równorzędnych 
podstaw zgodnego z prawem przetwarzania danych określonych w art. 6.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Zgoda może nie być podstawowym 
lub najbardziej pożądanym środkiem 
uzasadnienia procesu przetwarzania 
danych osobowych. Stosowanie zgody w 
odpowiednim kontekście ma podstawowe 
znaczenie, jednak powinno się ją stosować 
jako uzasadnioną podstawę przetwarzania 
danych wyłącznie wówczas, gdy podmioty 
danych mogą w sposób wyraźny i prosty 
zgodę wyrazić lub ją cofnąć. Stosowana w 
nieodpowiednim kontekście zgoda traci 
wartość i niepotrzebnie obciąża podmiot 
danych. Przykładowo zgoda nie jest 
właściwym uzasadnieniem wówczas, gdy 
przetwarzanie danych jest konieczne dla 
realizacji usługi, którą zamówił 
użytkownik, lub gdy podmioty danych nie 
mogą odmówić wydania zgody. nie 
wywierając jednocześnie negatywnego 
wpływu na leżącą u jej podstaw usługę. W 
tej i w innych sytuacjach administratorzy 
powinni dążyć do zapewnienia zgodności z 
prawem przetwarzania danych w oparciu 
o inną uzasadnioną podstawę.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje tekst do art. 29 opinii grupy roboczej nr 15/2011 w sprawie 
definicji zgody (str. 10) poprzez podkreślenie faktu, że zgoda może nie być pomocna, a nawet 
szkodzić ochronie prywatności, w przypadku jej nadużywania, zwłaszcza w odniesieniu do 
usług informacyjnych.
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Poprawka 6
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 sytuacją 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 mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

(38) Słuszny interes administratora lub 
osoby trzeciej/osób trzecich, w interesie 
których przetwarzane są dane, 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 sytuacją 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 mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych w słusznym interesie osób trzecich musi pozostać możliwe, podobnie 
jak na mocy dyrektywy o ochronie danych nr 95/46/WE, o ile spełnione zostaną konieczne 
warunki. Ta forma przetwarzania danych jest niezbędna dla prowadzenia zwyczajowej, 
codziennej działalności wielu przedsiębiorstw. Korzystanie z adresów osób trzecich ma 
przykładowo szczególne znaczenie w procesie poszukiwania nowych klientów.
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Poprawka 7
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, 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 oprzeć przetwarzanie na 
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

Uzasadnienie

Zgoda stanowi uzasadnioną podstawę, jednak nie powinno się jej przedkładać nad inne 
uzasadnione podstawy, aby zachęcać do jej stosowania tam, gdzie jest ona konieczna.

Poprawka 8
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 

(49) Informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych odnoszących się do 
podmiotu danych powinny być mu 
przekazane w momencie zbierania danych 
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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.

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 bez zgody podmiotu danych lub 
jego ponownej zgody, w momencie 
pierwszorazowego ujawnienia danych 
temu odbiorcy należy przekazać stosowne 
informacje podmiotowi danych, jeżeli ten 
ostatni zażąda otrzymywania takich 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zgodnego z prawem ujawniania danych innemu odbiorcy nie powinno być 
potrzeby stałego, każdorazowego informowania podmiotu danych o tym fakcie. Może to 
doprowadzić do niezamierzonych konsekwencji w postaci cofnięcia przez podmiot zgody na 
legalne przetwarzanie danych, a nawet znieczulenie podmiotu danych na informacje 
dotyczące statusu jego danych osobowych.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Podmiot danych powinien mieć 
zawsze możliwość udzielenia ogólnej 
zgody na wykorzystanie jego danych do 
celów prowadzenia badań historycznych, 
statystycznych lub naukowych, a także 
cofnięcia tej zgody w każdej chwili.

Or. en

Uzasadnienie

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.
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Poprawka 10
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 powinna mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie i 
wywołującemu skutki prawne w stosunku 
do tej osoby fizycznej lub mającemu 
znaczny wpływ na tę osobę. Aby wejść w 
zakres niniejszego przepisu rzeczywiste 
skutki powinny mieć moc porównywalną 
do skutków prawnych. Nie jest tak w 
przypadku środków odnoszących się do 
informacji handlowych, przykładowo w 
dziedzinie zarządzania relacjami z 
klientami lub pozyskiwania klientów.
Środek oparty na profilowaniu 
dokonywanym przez automatyczne 
przetwarzanie danych i wywołujący skutki 
prawne w stosunku do osoby fizycznej lub 
wywierający znaczny wpływ na tę osobę 
fizyczną 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. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że informacje handlowe, przykładowo w dziedzinie zarządzania 
relacjami z klientami lub pozyskiwania klientów, nie mają znacznego wpływu na osobę 
fizyczną w rozumieniu art. 20 ust. 1. Rzeczywiste skutki muszą mieć moc porównywalną do 
skutków prawnych, aby wejść w zakres niniejszego przepisu.
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Poprawka 11
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) poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że bezpośrednią odpowiedzialność wobec podmiotu danych ponosi 
administrator.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Niniejsze rozporządzenie zachęca 
przedsiębiorstwa do opracowywania 
programów wewnętrznych, które będą 
identyfikować operacje przetwarzania 
danych mogące stanowić szczególne 
zagrożenie dla praw i swobód podmiotów 
tych danych ze względu na charakter 
danych, ich zakres i cele, zachęca ono 
także do wprowadzenia odpowiednich 
zabezpieczeń służących ochronie danych 
oraz do opracowywania nowatorskich 
rozwiązań w zakresie ochrony danych już 
w fazie projektowania oraz technik 
poprawy ochrony danych. Od 
przedsiębiorstw, które mogą publicznie 
wykazać, że ich działalność zasadza się na 
odpowiedzialności za ochronę danych, nie 
wymaga się również stosowania 
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dodatkowych mechanizmów nadzoru w 
postaci uprzednich konsultacji lub 
uprzedniego zatwierdzania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje tekst do podejścia, w którym odpowiedzialność to 
alternatywny proces, który odpowiednio mobilizuje do dobrych praktyk organizacyjnych.
Takie dostosowanie przyczynia się również do przeniesienia ciężaru kosztów zachownia 
zgodności i gwarancji z budżetów państwowych na rynek.

Poprawka 13
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, podmiot 
przetwarzający lub w stosownych 
przypadkach jego przedstawiciel w Unii 
powinni dokumentować każdy rodzaj 
przetwarzania danych osobowych. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by w rozporządzeniu uznano różne obowiązki i zadania podmiotów 
przetwarzających i administratorów oraz przedstawicieli w przypadku przedsiębiorstw 
niemających siedziby w UE, do których odnosi się rozporządzenie. Dokumentacja powinna 
być proporcjonalna i nie może stanowić nadmiernego obciążenia.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły
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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 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

(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 
powinien zawiadomić organ nadzorczy o 
naruszeniu. Jeśli nie jest to możliwe w 
rozsądnym terminie, 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych powinny mieć w większym stopniu 
charakter jakościowy niż ilościowy. Należy zwrócić uwagę na możliwość wyrządzenia szkody 
podmiotowi danych i podjąć natychmiastowe działania, aby zaradzić temu naruszeniu oraz 
powiadomić w stosownych przypadkach organ nadzorczy i podmiot danych. Musimy unikać 
tendencji do składania zbyt wielu sprawozdań, która może nadwątlić i tak już ograniczone 
zasoby organów nadzorczych.

Poprawka 15
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 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 również 
inne usługi, są oni nadal objęci 
obowiązkiem powiadomienia o naruszeniu 
danych na mocy dyrektywy 2002/58/WE, 
nie zaś niniejszego rozporządzenia.
Dostawcy tacy powinni zostać objęci 
jednym systemem powiadamiania o 
naruszeniu danych osobowych zarówno w 
przypadku danych osobowych 
przetwarzanych w związku ze 
świadczeniem ogólnodostępnych usług 
łączności elektronicznej, jak i w 
przypadku wszelkich innych danych 
osobowych, którymi administrują.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług łączności elektronicznej powinni zostać objęci jednym systemem 
powiadamiania o wszelkich naruszeniach dotyczących przetwarzanych przez nich danych, nie 
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zaś różnymi systemami w zależności od oferowanych usług. Gwarantuje to równe warunki 
konkurencji wszystkim podmiotom tego sektora.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Grupa przedsiębiorstw zamierzająca 
przedstawić wiążące reguły korporacyjne 
do zatwierdzenia, może wysunąć 
kandydaturę organu nadzorczego jako 
organu głównego. Organ główny 
powinien być organem nadzorczym 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się siedziba główna 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Robocza Art. 29 wprowadziła system wzajemnego uznawania wiążących reguł 
korporacyjnych (WP 107 z dnia 14 kwietnia 2005 r.). System ten powinien zostać włączony do 
niniejszego rozporządzenia. Kryterium wyznaczania organu właściwego powinno być miejsce 
głównej siedziby, zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia.

Poprawka 17
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 

(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, między 
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organów odpowiedzialnych za 
zapobieganie przestępstwom, ich ściganie, 
wykrywanie lub karanie.

organami odpowiedzialnymi za zwalczanie 
oszustw w sporcie lub do organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom, ich ściganie, wykrywanie 
lub karanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zwalczanie oszustw w sporcie, takich jak ustawianie meczów i doping, to ważne zadanie 
będące w interesie publicznym, które wymaga skoordynowanej interwencji na szczeblu 
międzynarodowym ze strony wszystkich odpowiedzialnych instancji, w tym publicznych 
organów ścigania oraz organów sportowych.

Poprawka 18
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, 

(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. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo i niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania.
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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.

Or. en

Uzasadnienie

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 123 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(123a) Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia, które stanowią 
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specjalną kategorię danych, może być 
potrzebne ze względu na konieczność 
prowadzenia badań historycznych, 
statystycznych czy naukowych. Z tego 
względu niniejsze rozporządzenie powinno 
gwarantować, by harmonizacja warunków 
przetwarzania danych osobowych 
dotyczących zdrowia, z zastrzeżeniem 
szczególnych i odpowiednich zabezpieczeń 
w celu ochrony praw podstawowych i 
danych osobowych osób fizycznych, nie 
stanowiła przeszkody dla badań 
translacyjnych, klinicznych oraz badań 
nad zdrowiem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Poprawka 20
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 

(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 w pewnych szczególnych 
okolicznościach. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie swoich prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
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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 
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. W trakcie 
przygotowywania i opracowywania aktów 

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.
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delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 21
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

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które stały się anonimowe 
nieodwracalnie i na stałe;

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „dane pseudonimiczne” oznacza 
wszelkie dane osobowe, które zostały
zebrane, zmienione lub w inny sposób 
przetworzone w taki sposób, że same w 
sobie nie mogą zostać przypisane do 
podmiotu danych bez konieczności 
skorzystania z dodatkowych danych, co 
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podlega odrębnej kontroli technicznej i 
organizacyjnej w celu zapewnienia
niemożności ich przypisania;

Or. en

Uzasadnienie

Definiowanie i wspieranie wykorzystywania danych pseudonimicznych będzie 
najprawdopodobniej zachęcać do praktyki „pseudonimizowania” danych za pomocą ich 
szyfrowania, co odbędzie się z korzyścią 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, co podlega odrębnej 
kontroli technicznej i organizacyjnej.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „dane anonimowe” oznacza 
informacje, które nigdy nie odnosiły się do 
podmiotu danych lub zostały zebrane, 
zmienione lub w inny sposób 
przetworzone, tak aby niemożliwe było ich 
przypisanie do podmiotu danych;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zdefiniowanie pojęcia danych anonimowych w celu wyjaśnienia zakresu 
rozporządzenia. Punkt 23 preambuły odnosi się do danych anonimowych, do których nie 
powinno się stosować zasad ochrony danych. Zdefiniowanie danych anonimowych 
gwarantuje większą pewność prawa.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które 

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

danych wyraża zgodę na przetwarzanie 
dotyczących go danych osobowych;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma związek z podejściem do zgody w nowym punkcie 33 a) preambuły.
Formy zgody nie powinno się definiować w przepisach prawnych, ale powinna ona być 
wynikiem oceny skutków, która określa szczegółowe potrzeby każdego użytkownika w 
kontekście jego własnych doświadczeń. Wymogi szczególnej, świadomej i wyraźnej zgody 
zachowano, jednak mają one zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy nie przeprowadzono 
oceny skutków.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „szczególne kategorie danych 
osobowych” oznacza informacje, które 
pokazują pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, religijne lub 
przekonania bądź członkostwo w 
związkach zawodowych, jak również dane 
genetyczne, dane dotyczące zdrowia lub 
życia seksualnego czy dane dotyczące 
wyroków skazujących lub odnośnych 
środków bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych” podlega już specjalnym 
wymogom (patrz art. 9). Ta grupa szczególnie chronionych danych powinna ze względów 
proporcjonalności zostać również uwzględniona w procesie określania pozostałych 
obowiązków administratora (patrz poprawka do art. 31). Dodanie tej definicji stwarza 
większą pewność prawa.
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Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – 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 lokalizację 
określoną przez administratora danych 
lub podmiot przetwarzający w oparciu o 
następujące przejrzyste i obiektywne 
kryteria: lokalizacja europejskiej siedziby 
grupy lub lokalizacja przedsiębiorstwa 
należącego do grupy, któremu przypisano 
obowiązki w zakresie ochrony danych, lub 
lokalizacja przedsiębiorstwa, które jest 
najlepiej dostosowane (pod względem 
funkcji zarządzania, zdolności 
administracyjnych itp.), aby zająć się 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i egzekwować je, lub 
miejsce, w którym podejmowane są 
główne decyzje dotyczące celów 
przetwarzania dla grupy regionalnej;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest jasne przedstawienie rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w wielu różnych jurysdykcjach. Nie należy jej postrzegać jako 
prawa do poszukiwania korzystniejszej sytuacji prawnej (tzw. forum shopping), jako że 
przedsiębiorstwo musi przedstawić przejrzyste i obiektywne kryteria na uzasadnienie danej 
lokalizacji jako głównej siedziby do celów rozporządzenia.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dodanie definicji przestępstwa finansowego pochodzącej z zaleceń Grupy 
Specjalnej ds. Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, jako że przetwarzanie danych osobowych 
będzie dozwolone w celu zapobiegania takim przestępstwom, wykrywania ich i prowadzenia 
dochodzeń w związku z nimi.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiot danych wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych 
do jednego lub większej liczby 
konkretnych celów;

a) podmiot danych wyraził zgodę na 
przetwarzanie;

Or. en

Uzasadnienie

Warunki wyrażenia zgody określono w art. 7. Proponowane skreślenie gwarantuje (dla celów 
pewności prawa), że warunki stworzone w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych nie 
będą sprzeczne z warunkami zgody na mocy art. 7.
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych w słusznym interesie osób trzecich musi pozostać możliwe, podobnie 
jak na mocy dyrektywy o ochronie danych nr 95/46/WE, o ile spełnione zostaną niezbędne 
warunki. Ta forma przetwarzania danych jest niezbędna dla prowadzenia zwyczajowej, 
codziennej działalności wielu przedsiębiorstw. Korzystanie z adresów osób trzecich ma 
przykładowo duże znaczenie w procesie poszukiwania nowych klientów.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) konwencjach międzynarodowych, 
których stroną jest Unia lub państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych. Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
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prorporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu. Ponadto w każdym przypadku 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie należy oczywiście zachować zgodność ze 
wszystkimi pozostałami aspektami rozporządzenia.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest również uwzględnianie słusznych interesów, takich jak sektorowy przykład 
stwarzania wydajniejszych łańcuchów dostaw energii poprzez zapewnianie inteligentnych 
sieci. Choć informacje na temat zużycia energii przez podmiot danych nie zostały być może 
zebrane specjalnie w celu zaoferowania ogólnie wydajniejszych dostaw, to jeżeli w słusznym 
interesie dostawcy usługi jest korzystanie z tych informacji w celu osiągnięcia tego celu, 
konieczna jest elastyczność, aby było to możliwe.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar udowodnienia zgody podmiotu 
danych na przetwarzanie jego danych 
osobowych w określonych celach 
spoczywa na administratorze.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp jest zbędny, jako że aktualnie w normalnym prawie proceduralnym stosuje się ciężar 
dowodu.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Forma zgody wydawanej do celów 
przetwarzania danych osobowych 
podmiotu danych jest proporcjonalna do 
rodzaju przetwarzanych danych i celu ich 
przetwarzania, a określa się ją za pomocą 
właściwie przeprowadzonej oceny skutków 
w zakresie ochrony danych określonej w 
art. 33.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza powiązanie pomiędzy identyfikacją proporcjonalnej zgody a 
wynikami ocen skutków, które będzie zachęcać do korzystania z tych ocen. Tam, gdzie nie 
przeprowadzono oceny skutków w zakresie ochrony danych nadal ma zastosowanie domyślny 
wymóg uzyskania wyraźnej zgody.
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. O ile nie uznano innej formy zgody za 
proporcjonalną w wyniku takiej oceny 
skutków, zgodę tę wydaje się w drodze 
specjalnego, świadomego i wyraźnego 
oświadczenia lub innego wyraźnego 
działania potwierdzającego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza powiązanie pomiędzy identyfikacją proporcjonalnej zgody a 
wynikami ocen skutków, które będzie zachęcać do korzystania z tych ocen. Tam, gdzie nie 
przeprowadzono oceny skutków w zakresie ochrony danych nadal ma zastosowanie domyślny 
wymóg uzyskania wyraźnej zgody.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający w widoczny sposób odróżnić 
go od tej innej kwestii.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiotom danych powinno się zapewnić jasne i jednoznaczne warunki wydawania zgody.
Jeżeli zamiarem poprawki ma być to, aby język zgody nie zginął wśród żargonu technicznego, 
powinno się raczej użyć wyrażenia „w widoczny sposób” zamiast „wyraźnie”. Należy 
podkreślić, a nie wyróżnić.
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie 
względem administratora 
przetwarzającego dane osobowe w oparciu 
o zgodę. Jeżeli zgoda jest częścią stosunku 
umownego lub ustawowego, odwołanie 
zgody może być obwarowane warunkami 
umownymi lub prawnymi. Odwołanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania opartego na zgodzie 
przed jej odwołaniem. Uznaje się, że 
odwołanie zgody może być przyczynkiem 
do rozwiązania stosunku z 
administratorem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna dla celów wprowadzenia w praktyce prawa odwołania zgody w 
celu zapewnienia pewności prawa. Jej celem jest wyjaśnienie, że podmiot otrzymujący 
pierwotną zgodę jest jedynym adresatem odwołania. Wyjaśnienie to ma podstawowe 
znaczenie w przypadkach, w których dane podlegające zgodzie przekazano osobom trzecim 
lub opublikowano.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania, jeżeli nie udzielono jej 
dobrowolnie, szczególnie w sytuacji 
poważnej nierówności między podmiotem 
danych a administratorem jeżeli chodzi o tę 
konkretną zgodę.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie nieco niejasnego terminu „poważna nierówność” poprzez 
przedstawienie sytuacji, takiej jak ta, w której podmiot danych jest zatrudniony przez 
administratora lub administrator jest organem publicznym i nierówność ta powoduje, że mało 
prawdopodobne jest, iż zgody udzielno dobrowolnie.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Zakazuje się przetwarzania specjalnych 
kategorii danych osobowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Specjalne kategorie danych osobowych zdefiniowano w art. 4 ust. 1 pkt 9 a (nowy), a zatem 
nie ma potrzeby powtarzania definicji w tym miejscu.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych; lub

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii,
prawa państwa członkowskiego, konwencji 
międzynarodowych, których stroną jest 
Unia lub państwo członkowskie, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych. Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu. Ponadto w każdym przypadku 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie należy zachować zgodność ze wszystkimi 
pozostałami aspektami rozporządzenia.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 81; lub

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia, w tym ze względu na konieczność 
prowadzenia badań historycznych, 
statystycznych, czy naukowych i z 
zastrzeżeniem warunków i gwarancji, o 
których mowa w art. 81; lub

Or. en
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Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest konieczne w celu zabezpieczenia przetwarzania danych medycznych 
wykorzystywanych do prowadzenia badań w celach historycznych, statystycznych, czy 
naukowych. Prowadząc badania epidemiologiczne, kliniczne i translacyjne, naukowcy w 
dużym stopniu korzystają z rejestrów pacjentów i biobanków, w związku z czym konieczne jest 
zapewnienie możliwości przetwarzania danych osobowych dla celów zdrowotnych.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się w oparciu o warunki i 
zabezpieczenia, o których mowa w art. 
83a, bądź pod nadzorem organu 
nadzorczego lub jeśli przetwarzanie jest 
niezbędne dla wypełnienia lub uniknięcia 
naruszenia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia sformułowanie Komisji poprzez zagwarantowanie prowadzonej 
pod nadzorem kontroli organizacji zajmującej się przetwarzaniem danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa. Poprawka wyjaśnia również, że nie we wszystkich 
przypadkach przetwarzanie danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub 
przepisami wykonawczymi będzie wymagane prawnie. W niektórych przypadkach 
przetwarzanie danych odbywać się będzie w ramach ostrożnościowego zarządzania ryzykiem, 
którego celem jest zapobieganie łamaniu prawa.
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, oraz słuszne 
interesy realizowane przez administratora, 
jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
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administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg informowania o warunkach umowy oraz ogólnych warunkach jest kwestią 
odpowiednio regulowaną prawem cywilnym. Z punktu widzenia ochrony danych potrzebne są 
zatem jedynie informacje dotyczące celu oraz słusznego interesu przetwarzania.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) okres przechowywania danych 
osobowych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach okresu przechowywania danych nie da się ustalić z wyprzedzeniem (np. 
w przypadku umowy na czas nieokreślony). Może wystąpić uzasadniona potrzeba kontynuacji 
przechowywania danych, nawet po wygaśnięciu stosunku umownego.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prawa do złożenia organowi 
nadzorczemu skargi oraz dane kontaktowe 
organu nadzorczego;

e) prawa do złożenia organowi 
nadzorczemu skargi;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek podania informacji kontaktowych organu nadzorczego związanego z 
odpowiedzialnością we wszystkich przypadkach podawania błędnych informacji wymagałby 
dokonywania stałych przeglądów odnośnych informacji, co byłoby nieproporcjonalne 
szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
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Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wszelkie dalsze informacje potrzebne 
do zagwarantowania rzetelnego 
przetwarzania danych w stosunku do 
podmiotu danych, uwzględniając 
konkretne okoliczności, w których odbywa 
się zbieranie danych.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne rozszerzenie już i tak znacznych obowiązków w zakresie informacji może przyczynić 
się do dużej niepewności prawa. Ani zainteresowane przedsiębiorstwo ani konsument nie 
mogą w oparciu o to sformułowanie ocenić z zachowaniem pewności prawa, jakie informacje 
należy udostępnić w poszczególnych przypadkach.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zbierania danych 
osobowych od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o tym, czy 
przekazanie danych osobowych jest 
obowiązkowe czy dobrowolne, a także o 
ewentualnych skutkach nieprzekazania 
tych danych.

2. W przypadku zbierania danych 
osobowych od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o tym, czy 
przekazanie danych osobowych jest 
obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
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There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku zbierania danych 
osobowych nie od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o źródle 
pochodzenia tych danych osobowych, za 
wyjątkiem przypadków, gdy dane 
pochodzą z ogólnodostępnego źródła lub 
gdy ich przekazywanie gwarantowane jest 
prawnie lub gdy przetwarzanie odbywa się 
w celach związanych z działalnością 
zawodową danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Bez wyjątków wymienionych w poprawce obowiązek dostarczenia informacji dotyczących 
źródła danych byłby nieproporcjonalny.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od 
podmiotu danych, w momencie ich 
rejestrowania lub w rozsądnym terminie po 
zebraniu danych, uwzględniając 
szczególne okoliczności, w których dane są 
zbierane lub przetwarzane w inny sposób 
lub jeśli przewiduje się ujawnienie innemu 

b) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od 
podmiotu danych, w momencie ich 
rejestrowania lub w rozsądnym terminie po 
zebraniu danych, uwzględniając 
szczególne okoliczności, w których dane są 
zbierane lub przetwarzane w inny sposób 
lub jeśli przewiduje się ujawnienie innemu 
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odbiorcy, najpóźniej w momencie 
pierwszego ujawnienia danych.

odbiorcy, najpóźniej w momencie 
pierwszego ujawnienia danych lub jeśli 
dane będą wykorzystywane w celu 
kontaktowania się z zainteresowaną 
osobą, najpóźniej w czasie pierwszego 
kontaktu z tą osobą.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo podmiotu danych do prywatności informacji uwzględnia się w sposób właściwy, jeżeli 
w tym czasie udostępnia się odnośne informacje.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dane nie są zbierane od podmiotu 
danych lub przetwarzane dane nie 
pozwalają na sprawdzenie tożsamości 
(dane umożliwiające identyfikację 
pośrednią lub dane pseudonimiczne), a 
udzielenie tych informacji okazało się 
niemożliwe lub wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku; lub

Or. en

Uzasadnienie

Prawo dostępu oznacza, że administrator może w pełni zidentyfikować daną osobę, nie tak 
jest jednak zawsze, przykładowo w przypadkach, gdy administrator posiada informacje 
pozwalające na identyfikację pośrednią.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) istnienie prawa do żądania od 
administratora poprawienia lub usunięcia 
danych osobowych odnoszących się do 

e) istnienie prawa do żądania od 
administratora poprawienia zgodnie z art. 
16 lub usunięcia danych osobowych 
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podmiotu danych lub prawa wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
danych osobowych;

odnoszących się do podmiotu danych lub 
prawa wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania tych danych osobowych;

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) prawa do złożenia organowi 
nadzorczemu skargi oraz dane kontaktowe 
organu nadzorczego;

f) prawa do złożenia organowi 
nadzorczemu skargi;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek podania informacji kontaktowych organu nadzorczego związanego z 
odpowiedzialnością we wszystkich przypadkach podawania błędnych informacji wymagałby 
dokonywania stałych przeglądów odnośnych informacji, co byłoby nieproporcjonalne 
szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
informowania podmiotu danych o treści 
danych osobowych, o których mowa w ust. 
1 lit. g).

skreślony

Or. en



PE496.562v01-00 40/89 PA\913984PL.doc

PL

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania 
od administratora usunięcia danych 
osobowych odnoszących się do niego oraz 
zaprzestania dalszego rozpowszechniania
tych danych, zwłaszcza w odniesieniu do 
danych osobowych, które zostały 
udostępnione przez podmiot danych, kiedy 
był on dzieckiem, jeśli zastosowanie ma 
jedna z następujących przesłanek:

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania 
od administratora usunięcia danych 
osobowych odnoszących się do niego oraz 
zaprzestania dalszego przetwarzania tych 
danych, zwłaszcza w odniesieniu do 
danych osobowych, które zostały 
udostępnione przez podmiot danych, kiedy 
był on dzieckiem, jeśli zastosowanie ma 
jedna z następujących przesłanek:

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmiot danych odwołuje zgodę, na 
której opiera się przetwarzanie zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. a), lub gdy minął okres 
przechowywania, na który wyrażono zgodę 
oraz jeśli nie ma już podstawy prawnej
przetwarzania danych;

b) podmiot danych odwołuje zgodę, na 
której opiera się przetwarzanie zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. a), lub gdy minął okres 
zatrzymywania danych, na który wyrażono 
zgodę oraz jeśli nie ma już podstawy 
prawnej przetwarzania danych, chyba że 
zapewnienie usunięcia wszystkich danych 
wymagałoby nieproporcjonanie dużego 
wysiłku ze strony administratora danych;

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku podania przez 
administratora, o którym mowa w ust. 1, 

skreślony
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danych osobowych do wiadomości 
publicznej, podejmuje on wszelkie 
uzasadnione kroki, w tym środki 
techniczne, w odniesieniu do danych, za 
których publikację odpowiada, by 
poinformować osoby trzecie 
przetwarzające takie dane, iż podmiot 
danych wnioskuje o usunięcie linków do 
danych, kopii lub replikacji tych danych 
osobowych. Jeśli administrator upoważnił 
osobę trzecią do publikacji danych 
osobowych, uważa się go za 
odpowiedzialnego za tę publikację.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyfikę internetu oraz możliwości umieszczania informacji na różnych 
stronach na całym świecie, przepis ten jest niewykonalny.

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator niezwłocznie usuwa dane, 
z wyjątkiem w zakresie, w jakim 
zatrzymanie danych osobowych jest 
niezbędne:

3. Administrator niezwłocznie usuwa dane 
w oparciu o warunki ust. 1 oraz w 
zakresie, w jakim jest to wykonalne pod 
względem technicznym lub praktycznym, z 
wyjątkiem w zakresie, w jakim 
zatrzymanie danych osobowych jest 
niezbędne:

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do ust. 1 zapewnia wyjaśnienie w celu uniknięcia wrażenia, że warunki określone 
w ust. 1 i 3 są ze sobą sprzeczne.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dla wypełnienia spoczywającego na 
administratorze obowiązku prawnego w 
zakresie zatrzymania danych osobowych, 
nałożonego przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego; przepisy prawa 
państwo członkowskie spełniają cel 
polegający na realizacji celu publicznego, 
szanują istotę prawa do ochrony danych 
osobowych oraz są proporcjonalne do 
wyznaczonego zgodnego z prawem celu;

d) dla wypełnienia spoczywającego na 
administratorze obowiązku prawnego w 
zakresie zatrzymania danych osobowych, 
nałożonego przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

W pozostałych państwach członkowskich mogą obowiązywać przepisy obligujące 
administratora, by odmawiał prawa do bycia zapomnianym. Może istnieć potrzeba 
przechowywania danych ze względów księgowych, przykładowo w oparciu o zasady 
sprawozdawczości finansowej.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) administrator musi przechowywać 
dane osobowe w celu zagwarantowania, 
że w oparciu o prawo wniesienia 
sprzeciwu zgodnie z art. 19, dalsze 
przetwarzanie odnośnych danych jest 
wykluczone.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 19 
automatycznie wyklucza przetwarzanie odnośnych danych w przyszłości. Aby zadbać o to, by 
odnośne dane rzeczywiście nie były wykorzystywane w środkach przetwarzania danych w 
przyszłości, nie powinno się ich usuwać, tylko blokować lub oznaczać w inny sposób.
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Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania:

skreślony

a) kryteriów i wymogów stosowania ust. 1 
w poszczególnych sektorach oraz w 
szczególnych sytuacjach przetwarzania 
danych;
b) warunków usuwania linków do danych, 
kopii lub replikacji danych osobowych z 
publicznie dostępnych usług łączności, o 
których mowa w ust. 2;
c) kryteriów i warunków ograniczania 
przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 4.

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot danych ma prawo, jeśli dane 
osobowe są przetwarzane w sposób 
elektroniczny oraz w zorganizowanym i 
powszechnie używanym formacie, do 
uzyskania od administratora kopii danych 
podlegających przetwarzaniu w formacie 
elektronicznym i zorganizowanym, który 
jest powszechnie używany i umożliwia 
dalsze wykorzystywanie przez podmiot 
danych.

1. Podmiot danych ma prawo, jeśli dane 
osobowe są przetwarzane w sposób 
elektroniczny oraz w zorganizowanym i 
powszechnie używanym formacie, do 
uzyskania od administratora, tam, gdzie 
jest to stosowne i wykonalne pod 
względem technicznym, kopii danych 
podlegających przetwarzaniu w formacie 
elektronicznym i zorganizowanym, który 
jest powszechnie używany i umożliwia 
dalsze wykorzystywanie przez podmiot 
danych.

Or. en
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli podmiot danych przekazał dane 
osobowe a przetwarzanie opiera się na 
zgodzie lub umowie, podmiot danych ma 
prawo do przekazania tych danych 
osobowych i innych informacji przez siebie 
przekazanych i przechowywanych w 
systemie automatycznego przetwarzania 
danych, do innego systemu, w 
powszechnie używanym formacie 
elektronicznym, bez przeszkód ze strony 
administratora, z którego baz dane 
osobowe zostają wycofane.

2. Jeżeli podmiot danych przekazał dane 
osobowe, a przetwarzanie opiera się na 
zgodzie lub umowie, podmiot danych ma 
prawo do przekazania tych danych 
osobowych i innych informacji przez siebie 
przekazanych tam, gdzie jest to stosowne i 
wykonalne pod względem technicznym, i 
przechowywanych w systemie 
automatycznego przetwarzania danych, do 
innego systemu, w powszechnie 
używanym formacie elektronicznym, bez 
przeszkód ze strony administratora, z 
którego baz dane osobowe zostają 
wycofane.

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, 
nie mają negatywnego wpływu na prawa i 
swobody innych, w tym na tajemnice 
handlowe lub prawa własności 
intelektualnej. Powyżej omówione względy 
nie powinny skutkować odmową 
udzielenia podmiotowi danych wszystkich 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie sforumłowania z punktu 51 preambuły w odniesieniu do dostępu do danych.
Należy w odpowiedni sposób uwzględnić ograniczenia przenoszenia danych, zwłaszcza w 
odniesieniu do słusznego interesu przedsiębiorstw, by chronić tajemnice handlowe i prawa 
własności intelektualnej, w granicach rozsądku.
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Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może opracować format
elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 
oraz techniczne standardy, sposoby i 
procedury przekazywania danych 
osobowych na mocy ust. 2. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

3. Format elektroniczny, odnośne funkcje 
i procedury przekazywania danych 
osobowych na mocy ust. 2 określa 
administrator przy uwzględnieniu 
najwłaściwszych dostępnych standardów 
przemysłowych lub w oparciu o definicje 
podawane przez zainteresowane podmioty 
w danej branży lub organy 
normalizacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje powinny mieć możliwość ustalenia formatu przekazywania danych osobowych, z 
myślą o związanych z nimi produktach i usługach, a także o dominującej technologii.
Powyższa zmiana zagwarantuje niezbędną elastyczność w tym względzie.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot danych ma prawo, z przyczyn 
dotyczących jego szczególnej sytuacji, w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania danych osobowych 
opartego na art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f), 
chyba że administrator wykaże ważne i 
uzasadnione podstawy przetwarzania, 
które mają charakter nadrzędny wobec 
interesów lub podstawowych praw i 
wolności podmiotu danych.

1. Podmiot danych ma prawo, z ważnych i 
godnych ochrony przyczyn dotyczących 
jego szczególnej sytuacji, w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw w przypadkach 
opisanych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
wobec przetwarzania dotyczących go 
danych osobowych. W przypadku 
uzasadnionego sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, administrator nie 
może dłużej korzystać z tych danych.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiany odzwierciedlają skuteczny i sprawdzony przepis dotyczący prawa sprzeciwu zawarty 
w art. 14a dyrektywy 95/46/WE. Nie ma powodu zmieniać obecnego systemu. Nie wiadomo o 
trudnościach praktycznych w tej dziedzinie, które uzasadniałyby dokonanie zmiany 
ustawodawczej. Ma to tym większe znaczenie, że rozporządzenie będzie teraz stosowane 
bezpośrednio, a zatem nie będzie można skorzystać z elastyczności dyrektywy.

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jest niezbędne w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
w interesie publicznym, zgodnie z art. 5 lit. 
d) i e);

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) jest niezbędne w celu ochrony praw 
przysługujących innym podmiotom 
danych, przykładowo w celu wykrywania 
oszustw, nieprawidłowości lub innej 
nielegalnej działalności zgodnie z prawem 
Unii lub państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) dotyczy danych, które zostały objęte 
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klauzulą anonimowości.

Or. en

Uzasadnienie

Dane na stałe objęte klauzulą anonimowości zgodnie z definicją podaną w art. 4 ust. 1 pkt 2b 
(nowy).

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków odpowiednich 
środków służących zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotu danych, o 
których mowa w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) spełnianie wymogu uprzedniej 
konsultacji z organem nadzorczym zgodnie 
z art. 34 ust. 1 i 2;

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przejrzyste i dostępne strategie 
zarządzania danymi, które są 
proporcjonalne do ilości i rodzaju danych 
osobowych przetwarzanych przez 
administratora oraz do ryzyka osłabienia 
ochrony związanej z ich przetwarzaniem;

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe litery mają na celu stworzenie podwalin prawdziwego i możliwego do 
wyegzekwowania mechanizmu odpowiedzialności, który może być na tyle elastyczny, aby być 
stosowanym zarówno w stosunku do dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych organizacji.
Koncepcja taka jest zgodna z wzorcowymi praktykami stosowanymi obecnie w innych 
systemach zgodności, takimi jak przepisy dotyczące zwalczania przekupstwa.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) dowody zaangażowania kierownictwa 
najwyższego szczebla w realizację polityki 
zarządzania danymi w całym 
przedsiębiorstwie w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe litery mają na celu stworzenie podwalin prawdziwego i możliwego do 
wyegzekwowania mechanizmu odpowiedzialności, który może być na tyle elastyczny, aby być 
stosowanym zarówno w stosunku do dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych organizacji.  
Koncepcja taka jest zgodna z wzorcowymi praktykami stosowanymi obecnie w innych 
systemach zgodności, takimi jak przepisy dotyczące zwalczania przekupstwa.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu określenia 
dalszych kryteriów i wymogów 
dotyczących właściwych środków, o 
których mowa w ust. 1, innych niż te 
omówione w ust. 2, warunków 
mechanizmów weryfikacji i audytu, o 
których mowa w ust. 3, a także kryteriów 
proporcjonalności zgodnie z ust. 3, oraz 
rozważenia szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględnienie ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz ochrona danych jako 
opcja domyślna

Uwzględnienie ochrony danych już w fazie 
projektowania

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu określenia 
dalszych kryteriów i wymogów 
dotyczących właściwych środków i 
mechanizmów, o których mowa w ust. 1 i 
2, w szczególności wymogów w zakresie 

skreślony
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uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania w odniesieniu do sektorów, 
produktów i usług.

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyznaczenie przedstawiciela przez 
administratora pozostaje bez uszczerbku 
dla postępowań sądowych, które można by 
wszcząć przeciwko samemu 
administratorowi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiciel występuje w imieniu administratora i jest administratorem w UE. Zasada ne 
bis in idem.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy administrator i podmiot 
przetwarzający oraz ewentualnie 
przedstawiciel administratora prowadzą 
dokumentację wszystkich operacji
przetwarzania, za które są odpowiedzialni.

1. Każdy administrator i podmiot 
przetwarzający oraz ewentualnie 
przedstawiciel administratora prowadzą 
dokumentację strategi i środków podjętych 
w celu zagwarantowania, by 
przetwarzanie danych osobowych, za które 
są odpowiedzialni, odbywało się zgodnie z 
art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Normatywny wymóg dokumentacji dla każdego działania przetwarzania danych jest 
niemożliwy do realizacji zarówno w przypadku przedsiębiorstw wielonarodowych, jak i 
mniejszych firm, i nie doprowadzi do większej ochrony prywatności klientów. Proponowana 
poprawka pozawala na uniknięcie legalistycznych, uciążliwych programów zgodności w 
dziedzinie ochrony danych, które przyczyniają się do zwiększenia obciążenia 
biurokratycznego, jednak w rzeczywistości nie gwarantują lepszych praktyk operacyjnych.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dokumentacja zawiera informacje 
niezbędne dla organu nadzoru w celu 
upewnienia się, czy administrator lub 
podmiot przetwarzający dane 
przestrzegają przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w tym opis wszelkich 
odnośnych środków i mechanizmów 
wewnętrznych, których celem jest 
zachowanie zgodności z przepisami art. 
22.

Or. en

Uzasadnienie

Normatywny wymóg dokumentacji dla każdego działania przetwarzania danych jest 
niemożliwy do realizacji zarówno w przypadku przedsiębiorstw wielonarodowych, jak i 
mniejszych firm i nie doprowadzi do większej ochrony prywatności klientów. Proponowana 
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poprawka pozawala na uniknięcie legalistycznych, uciążliwych programów zgodności w 
dziedzinie ochrony danych, które przyczyniają się do zwiększenia obciążenia 
biurokratycznego, jednak w rzeczywistości nie gwarantują lepszych praktyk operacyjnych.

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumentacja zawiera przynajmniej 
informacje na temat:

skreślony

a) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych 
kontaktowych administratora lub 
współadministratora albo podmiotu 
przetwarzającego oraz ewentualnego 
przedstawiciela;
b) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych 
kontaktowych ewentualnego inspektora 
ochrony danych;
c) celów przetwarzania, w tym słusznych 
interesów realizowanych przez 
administratora, jeśli przetwarzanie opiera 
się na art. 6 ust. 1 lit. f);
d) opisu kategorii podmiotów danych oraz 
kategorii danych osobowych odnoszących 
się do nich;
e) odbiorców lub kategorii odbiorców 
danych osobowych, w tym 
administratorów, którym ujawniane są 
dane osobowe na potrzeby realizacji 
słusznych interesów będących ich celem;
f) w odpowiednich przypadkach, 
przekazywania danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, w tym 
identyfikacji tego państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej oraz, w 
przypadku przekazywania, o którym mowa 
w art. 44 ust. 1 lit. h), dokumentacji 
dotyczącej odpowiednich gwarancji;
g) ogólnego wskazania terminów 
usunięcia różnych kategorii danych;
h) opisu mechanizmów, o których mowa w 
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art. 22 ust. 3.

Or. en

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, by 
uwzględnić w szczególności zakres 
odpowiedzialności administratora i 
podmiotu przetwarzającego oraz 
ewentualnie przedstawiciela 
administratora.

skreślony

Or. en

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wdrażają odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich 
wdrożenia.

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wdrażają odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, w tym pseudonimizację, by 
zapewnić poziom bezpieczeństwa 
stosowny do ryzyk związanych z 
przetwarzaniem oraz charakterem danych 
osobowych, które należy chronić, 
uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty ich wdrożenia.

Or. en
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Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków dotyczących 
środków technicznych i organizacyjnych, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w tym 
zdefiniowania pojęcia najnowszych 
osiągnięć technicznych, dla konkretnych 
sektorów oraz w konkretnych sytuacjach 
przetwarzania danych, uwzględniając w 
szczególności rozwój technologii oraz 
rozwiązania w zakresie uwzględnienia 
ochrony prywatności już w fazie 
projektowania oraz ochrony danych jako 
opcji domyślnej, chyba że zastosowanie 
ma ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych, administrator zgłasza 
organowi nadzorczemu takie naruszeniu 
bez nieuzasadnionej zwłoki i jeśli jest to 
możliwe, nie później niż w ciągu 24 godzin 
od momentu dowiedzenia się o tym 
naruszeniu. Jeśli organ nadzorczy nie 
zostanie zawiadomiony w ciągu 24 godzin, 
do zgłoszenia należy dołączyć 
umotywowane wyjaśnienie.

1. W przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych odnoszącego się do 
specjalnych kategorii danych osobowych, 
danych osobowych podlegających 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej, danych osobowych 
odnoszących się do przestępstw 
kryminalnych lub podejrzeń o 
przestępstwa, bądź danych osobowych 
odnoszących się do kont bankowych lub 
rachunków karty kredytowej, które 
poważnie zagrażają prawom lub słusznym 
interesom podmiotu danych, kontroler 
niezwłocznie informuje organ nadzorczy o 
takim naruszeniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych powinny mieć w większym stopniu 
charakter jakościowy niż ilościowy. W przypadku istotnego naruszenia ochrony danych, które 
może wyrządzić szkodę podmiotowi danych, administrator powinien przede wszystkim 
skoncentrować się na naprawie naruszenia, a następnie zawiadomić organ nadzorczy.
Określanie konkretnych, ale niewykonalnych terminów dla wszystkich potencjalnych form 
naruszenia ochrony danych doprowadziłoby do utraty kontroli jakości pod względem tego, co 
stanowi rzeczywiste zagrożenie dla podmiotów danych i co gorsza, w związku z ilością i 
częstotliwością ewentualnych naruszeń ochrony, może spowodować, że organy nadzorcze 
zostaną zasypane powiadomieniami.

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
oraz szczególnych okoliczności, w których 
administrator i podmiot przetwarzający 
mają obowiązek zgłosić naruszenie 
ochrony danych osobowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy istnieje prawdopodobieństwo, że
naruszenie ochrony danych osobowych 
może niekorzystnie wpłynąć na ochronę 
danych osobowych lub prywatność
podmiotu danych, administrator, po 
dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 

1. Gdy naruszenie ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w art. 31 ust. 
1, w poważnym stopniu zagraża prawom 
lub słusznym interesom podmiotu danych, 
administrator, po dokonaniu zgłoszenia, o 
którym mowa w tym artykule, bez 



PE496.562v01-00 56/89 PA\913984PL.doc

PL

art. 31, bez nieuzasadnionej zwłoki 
informuje podmiot danych o naruszeniu 
ochrony danych osobowych.

nieuzasadnionej zwłoki informuje podmiot 
danych o naruszeniu ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować proporcjonalność, konieczne jest jakościowe ograniczenie wymogu 
powiadamiania do niektórych rodzajów danych osobowych i tylko w przypadku poważnych 
niekorzystnych skutków. Pozwoli to uniknąć nadmiernego obciążania właściwych organów 
sprawozdaniami dotyczącymi pomniejszych roszczeń.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
okoliczności, w których naruszenie 
ochrony danych osobowych może 
niekorzystnie wpłynąć na dane osobowe, o 
których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególne ryzyko, o którym mowa w 
ust. 1, stwarzają w szczególności
następujące operacje przetwarzania:

2. Szczególne ryzyko, o którym mowa w 
ust. 1, stwarzają następujące operacje 
przetwarzania:

Or. en

Uzasadnienie

W interesie pewności prawa konieczne jest jasne i wyczerpujące określenie, co stwarza 
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konkretne ryzyko.

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administrator zwraca się o opinie do 
podmiotów danych lub ich przedstawicieli 
w zakresie planowanego przetwarzania, 
bez uszczerbku dla ochrony handlowych 
lub publicznych interesów lub 
bezpieczeństwa operacji przetwarzania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne zwracanie się o opinie do podmiotów danych stanowi nieproporcjonalne obciążenie 
dla administratorów danych.

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprzednie zezwolenie i uprzednia
konsultacja

Uprzednia konsultacja

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie spójności wewnętrznej z celami określonymi w punkcie 70 preambuły.

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
przypadku, uzyskują zezwolenie organu 

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

Or. en

Uzasadnienie

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzają konsultacje 
z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych, by zapewnić 
zgodność planowanego przetwarzania z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności by załagodzić związane z 
tym ryzyko dla podmiotu danych, jeśli:

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzają konsultacje 
z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem specjalnych kategorii 
danych, o których mowa w art. 9, by 
zapewnić zgodność planowanego 
przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
załagodzić związane z tym ryzyko dla 
podmiotu danych, jeśli:

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest posiadanie opartego na ryzyku modelu uprzedniej konsultacji. Konieczność 
wysyłania zawiadomienia każdorazowo w przypadku zmiany operacji przetwarzania 
spowoduje wygenerowanie ogromnej ilości zawiadomień skierowanych do organu 
nadzorczego i jest mało prawdopodobne, że organ ten będzie w stanie uporać się z nimi 
wszystkimi. Zawiadomienie powinno być wymagane w przypadku operacji przetwarzania 
dotyczących szczególnie chronionych danych lub gdy podmiot przetwarzający dokona takich 
ustawień.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy ustanawia i udostępnia 
publicznie wykaz operacji przetwarzania, 
w przypadku których wymagana jest 
uprzednia konsultacja na mocy ust. 2 lit. 
b). Organ nadzorczy przekazuje następnie 
takie wykazy Europejskiej Radzie Ochrony 
Danych.

4. Organ nadzorczy ustanawia i udostępnia 
publicznie wykaz rodzajów operacji 
przetwarzania, w przypadku których 
wymagana jest uprzednia konsultacja na 
mocy ust. 2 lit. b). Organ nadzorczy 
przekazuje następnie takie wykazy 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli wykaz, o którym mowa w ust. 4, 
obejmuje przetwarzanie związane z 
oferowaniem towarów lub usług 
podmiotom danych w wielu państwach 
członkowskich, lub z monitorowaniem ich 
zachowania, bądź może w sposób istotny 
wpłynąć na swobodny przepływ danych 
osobowych na terytorium Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57, przed przyjęciem 
takiego wykazu.

5. Jeśli wykaz, o którym mowa w ust. 4, 
obejmuje rodzaje przetwarzania związane 
z oferowaniem towarów lub usług 
podmiotom danych w wielu państwach 
członkowskich, lub z monitorowaniem ich 
zachowania, bądź może w sposób istotny 
wpłynąć na swobodny przepływ danych 
osobowych na terytorium Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57, przed przyjęciem 
takiego wykazu.

Or. en
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Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków ustalenia 
wysokiego poziomu szczególnych ryzyk, o 
których mowa w ust. 2 lit. a).

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający dopilnowują, by inspektor
ochrony danych był właściwie i terminowo 
włączany we wszystkie kwestie dotyczące 
ochrony danych osobowych.

1. Kierownictwo wykonawcze 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego wspiera inspektora
ochrony danych w realizacji jego zadań i 
udostępnia pracowników, pomieszczenia, 
sprzęt oraz wszelkie inne zasoby 
niezbędne, by realizować role i obowiązki, 
o których mowa w art. 37.

Or. en

Uzasadnienie

Role i obowiązki inspektora ochrony danych powinny zostać również zdefiniowane na 
bardziej strategicznym poziomie, aby zapewnić skuteczność ochrony danych oraz właściwą 
sprawozdawczość wobec kierownictwa wykonawczego.

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie prowadzenia dokumentacji, 
o której mowa w art. 28;

d) zapewnienie prowadzenia kluczowej 
dokumentacji, o której mowa w art. 28;

Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) monitorowanie dokumentacji, zgłoszeń 
i zawiadomień dotyczących naruszeń 
ochrony danych osobowych na mocy art. 
31 i 32;

e) opracowywanie procesów 
monitorowania i dokumentowania 
naruszeń ochrony danych osobowych na 
mocy art. 31 i 32, a także ich zgłaszania i 
zawiadamiania o nich;

Or. en

Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) monitorowanie przeprowadzenia oceny 
skutków w zakresie ochrony danych przez 
administratora lub podmiot przetwarzający 
oraz wniosków o uprzednie zezwolenie lub 
uprzednią konsultację, jeśli są one 
wymagane na mocy art. 33 i art. 34;

f) opracowywanie procesów 
umożliwiających monitorowanie 
przeprowadzania oceny skutków w 
zakresie ochrony danych przez 
administratora lub podmiot przetwarzający 
oraz wniosków o uprzednie zezwolenie lub 
uprzednią konsultację, jeśli są one 
wymagane na mocy art. 33 i art. 34;

Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zapewnienie istnienia środków 
odpowiedzialności określonych w art. 22 
ust. 2 lit. c)-eb).

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie centralnej roli inspektora ochrony danych w łańcuchu odpowiedzialności do 
kierownictwa najwyższego szczebla.

Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) monitorowanie odpowiedzi na wnioski 
organów nadzorczych oraz, w ramach 
kompetencji inspektora ochrony danych, 
współpraca z organem nadzorczym na 
wniosek tego organu lub z inicjatywy 
inspektora ochrony danych;

(g) pomoc w odpowiedzi na wnioski 
organów nadzorczych oraz, w ramach 
kompetencji inspektora ochrony danych, 
współpraca z organem nadzorczym na 
wniosek tego organu lub z inicjatywy 
inspektora ochrony danych;

Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych 
zapewnionej przez administratorów i 
podmioty przetwarzające. Mechanizmy 

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych i władzom 
państw członkowskich szybką ocenę 
poziomu ochrony danych zapewnionej 
przez administratorów i podmioty 
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certyfikacji w zakresie ochrony danych 
przyczyniają się właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

przetwarzające. Mechanizmy certyfikacji 
w zakresie ochrony danych przyczyniają 
się właściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
szczególnych cech różnych sektorów oraz 
rozmaitych operacji przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zachęca do stworzenia systemu, w którym organy regulacyjne udzielają 
akredytacji niezależnym podmiotom oceniającym zarówno na przeprowadzanie ocen całych 
przedsiębiorstw, jak i przeprowadzanie ocen dotyczących konkretnych produktów lub 
technologii, oraz umożliwia stworzenie go.

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych do prawnie wiążącego 
instrumentu.

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41 lub uznała, 
że państwo trzecie, terytorium lub sektor 
przetwarzający dane w tym państwie 
trzecim, bądź też organizacja 
międzynarodowa nie gwarantują 
odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie 
z ust. 5 niniejszego artykułu, administrator 
lub podmiot przetwarzający mogą 
przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
przekazującej dane na szczeblu 
międzynarodowym jedynie wtedy, gdy 
wprowadzą oni odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych do prawnie 
wiążącego instrumentu.

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez organ nadzorczy zgodnie 
z mechanizmem zgodności, o którym w 
art. 57, w przypadku gdy Komisja uzna je 
za ogólnie obowiązujące na mocy art. 62 
ust. 1 lit. b); lub

c) standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez organ nadzorczy, w 
przypadku gdy Komisja uzna je za ogólnie 
obowiązujące na mocy art. 62 ust. 1 lit. b);
lub

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest stosowanie mechanizmu zgodności do przyjmowania standardowych 
klauzul ochrony, nie praktykuje się tego również obecnie.

Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa się 
na podstawie klauzul umownych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego artykułu, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
uzyskują od organu nadzorczego uprzednie 
zezwolenie na zastosowanie klauzul 
umownych zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a).
Jeśli przekazanie wiąże się z 
przetwarzaniem, które dotyczy podmiotów 
danych w innym państwie członkowskim 
lub innych państwach członkowskich bądź
ma istotny wpływ na swobodny przepływ 
danych osobowych w całej Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57.

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa się 
na podstawie klauzul umownych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego artykułu, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
uzyskują od organu nadzorczego uprzednie 
zezwolenie na zastosowanie klauzul 
umownych zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a).
Jeśli przekazanie wiąże się z 
przetwarzaniem, które ma istotny wpływ 
na swobodny przepływ danych osobowych 
w całej Unii, organ nadzorczy stosuje 
mechanizm zgodności, o którym mowa w 
art. 57.

Or. en

Uzasadnienie

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the  transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
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supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined.  The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise.  As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there 
should be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor 
will only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzorczy zatwierdza wiążące 
reguły korporacyjne zgodnie z 
mechanizmem zgodności przewidzianym 
w art. 58 pod warunkiem, że:

1. Organ nadzorczy zatwierdza wiążące 
reguły korporacyjne pod warunkiem, że:

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest stosowanie mechanizmu zgodności w celu zatwierdzania wiążących reguł 
korporacyjnych. Nie praktykuje się tego również w obecnych ramach ochrony danych.

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwa Inne uzasadnione podstawy 
przekazywania danych za granicę

Or. en

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h)



PE496.562v01-00 66/89 PA\913984PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, których nie można 
uznać za częste lub masowe i jeżeli 
administrator lub podmiot przetwarzający 
ocenili wszystkie okoliczności 
towarzyszące operacji przekazywania 
danych lub operacjom przekazywania 
danych i na podstawie tej oceny w razie 
potrzeby przewidzieli odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych.

h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego i jeżeli administrator lub 
podmiot przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące operacji 
przekazywania danych lub operacjom 
przekazywania danych i na podstawie tej 
oceny w razie potrzeby przewidzieli 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

W dzisiejszym, uzależnionym od danych społeczeństwie bezzasadne jest szczególne 
podkreślanie przypadków masowego lub częstego przekazywania danych, jako że nie jest ono 
zgodne z rzeczywistością przepływu danych i w związku z tym byłoby sprzeczne z celem 
zagwarantowania swobodnego przepływu danych.

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Interes publiczny, o którym mowa w ust. 
1 lit. d), musi być uznany w prawie Unii 
lub państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator.

5. Interes publiczny, o którym mowa w ust. 
1 lit. d), musi być uznany w konwencjach 
międzynarodowych, w prawie Unii lub 
państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator.

Or. en

Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych. Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu.  Ponadto każdy przypadek 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie musi być oczywiście również zgodny ze 
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wszystkimi pozostałami aspektami rozporządzenia.

Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
znaczenia „istotnego interesu 
publicznego” w rozumieniu ust. 1 lit. d), a 
także kryteriów i wymogów dotyczących 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h).

skreślony

Or. en

Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanowi 
przepisy przewidujące, że przynajmniej 
jeden organ publiczny jest odpowiedzialny 
za monitorowanie stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz za przyczynianie się 
do jego jednolitego stosowania na 
terytorium całej Unii w celu ochrony 
podstawowych praw i wolności osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych oraz ułatwienia swobodnego 
przepływu danych w Unii. Dla tych celów 
organy nadzorcze współpracują ze sobą i z 
Komisją.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
główny publiczny organ nadzorczy
odpowiedzialny za monitorowanie 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
oraz za przyczynianie się do jego 
jednolitego stosowania na terytorium całej 
Unii w celu ochrony podstawowych praw i 
wolności osób fizycznych w odniesieniu do 
przetwarzania danych oraz ułatwienia 
swobodnego przepływu danych w Unii.
Dla tych celów organy nadzorcze 
współpracują ze sobą i z Komisją.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wyznaczyć główny organ nadzorczy, aby usprawnić wprowadzanie punktu 
kompleksowej obsługi z prawdziwego zdarzenia.
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Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każdy organ nadzorczy posiada 
uprawnienie do nakładania sankcji w 
związku z naruszeniami przepisów prawa 
administracyjnego, w szczególności tych, 
o których mowa w art. 79 ust. 4, 5 i 6.
Organy nadzorcze mogą nakładać sankcje 
jedynie na administratorów lub podmioty 
przetwarzające, którzy posiadają główną 
siedzibę w tym samym państwie 
członkowskim, lub – w ramach 
koordynacji z art. 56 i 57 – jeżeli organ 
nadzorczy siedziby głównej nie podejmie 
działań.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i podkreślenie roli organów nadzorczych w odniesieniu do sankcji.

Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania 
obowiązków i powierzonych mu 
uprawnień.

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania
obowiązków i powierzonych mu 
uprawnień, niezależnie od uzgodnień 
dotyczących współpracy i spójności 
związanych z rozdziałem VII.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wzajemne obowiązki organów nadzorczych wobec siebie w ramach 
mechanizmu spójności.
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Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienia zgodności z uprzednimi 
zezwoleniami i konsultacjami, o których 
mowa w art. 34;

d) zapewnienia zgodności z uprzednimi 
konsultacjami, o których mowa w art. 34;

Or. en

Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) poinformowania administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o środkach 
ochrony prawnej, jakie są dostępne w celu 
odwołania się do jego decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące uprawnień organów nadzorczych wobec administratora lub podmiotu 
przetwarzającego powinny zostać uzupełnione o wyraźne zabezpieczenia prawne dla tych 
ostatnich.

Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 
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współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 
informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń i
konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy operacje przetwarzania 
danych będą miały prawdopodobnie 
wpływ na podmioty danych w wielu 
państwach członkowskich.

współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 
informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich
konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy operacje przetwarzania 
danych będą miały prawdopodobnie 
wpływ na podmioty danych w wielu 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy nadzorcze określają praktyczne 
elementy konkretnych działań w ramach 
współpracy.

4. Organy nadzorcze określają praktyczne 
elementy konkretnych działań w ramach 
współpracy w swym regulaminie.
Regulamin jest publikowany w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Or. en

Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 
potrzeba pilnego działania w celu ochrony 
interesów podmiotów danych, w 
szczególności kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo, że skorzystanie z 
prawa przez podmiot danych może być 
znacząco utrudnione przez zmianę 
istniejącego stanu lub w celu uniknięcia 
poważnych niedogodności lub z innych 

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 
potrzeba pilnego działania w celu ochrony 
interesów podmiotów danych, w 
szczególności kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo, że skorzystanie z 
prawa przez podmiot danych może być 
znacząco utrudnione przez zmianę 
istniejącego stanu lub w celu uniknięcia 
poważnych niedogodności lub z innych 
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powodów, w drodze odstępstwa od 
procedury, o której mowa w art. 58, organ 
ten może przyjąć niezwłocznie środki 
tymczasowe o ograniczonym okresie 
obowiązywania. Organ nadzorczy 
bezzwłocznie informuje o tych środkach 
Europejską Radę Ochrony Danych i 
Komisję, podając pełne uzasadnienie.

powodów, w drodze odstępstwa od 
procedury, o której mowa w art. 58, organ 
ten może przyjąć niezwłocznie środki 
tymczasowe o ograniczonym okresie 
obowiązywania. Organ nadzorczy 
bezzwłocznie informuje o tych środkach 
Europejską Radę Ochrony Danych, 
zainteresowanego administratora lub 
zainteresowany podmiot przetwarzający i 
Komisję, podając pełne uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją zabezpieczenia prawne dla przedsiębiorstw, na które środki te mają bezpośredni 
wpływ.

Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejska Rada Ochrony Danych 
przyjmuje własny regulamin wewnętrzny i 
ustala własne zasady działania. W 
szczególności przyjmuje regulacje 
dotyczące dalszego wykonywania 
obowiązków przez członka w sytuacji, 
kiedy wygaśnie jego kadencja lub złoży on 
rezygnację, ustanowienia podgrup 
zajmujących się określonymi tematami lub 
sektorami oraz odnoszące się do procedur 
w związku z mechanizmem zgodności, o 
którym mowa w art. 57.

2. Europejska Rada Ochrony Danych 
przyjmuje własny regulamin wewnętrzny i 
ustala własne zasady działania. W 
szczególności przyjmuje regulacje 
dotyczące dalszego wykonywania 
obowiązków przez członka w sytuacji, 
kiedy wygaśnie jego kadencja lub złoży on 
rezygnację, ustanowienia podgrup 
zajmujących się określonymi tematami lub 
sektorami oraz odnoszące się do procedur 
w związku z mechanizmem zgodności, o 
którym mowa w art. 57, oraz 
zabezpieczeniami prawnymi mającymi 
zastosowanie do zainteresowanych 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją wyraźne zabezpieczenia prawne dla zainteresowanych administratorów lub 
podmiotów przetwarzających.
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Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia, 
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez 
tą osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia, 
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, szczególnych kategorii danych 
osobowych, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez 
tą osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia, czy chodzi o dane szczególnie chronione czy też nie, musi również wpływać na kwotę 
nakładanej grzywny.

Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zaistnienia pierwszego 
przypadku nieumyślnego naruszenia 
niniejszego rozporządzeniem nie nakłada 
się sankcji, lecz udziela ostrzeżenia na 
piśmie, w przypadku gdy:

3. Organ nadzorczy może udzielić 
pisemnego ostrzeżenia bez nakładania 
sankcji. W przypadku powtarzającego się, 
celowego naruszania przepisów 
niniejszego rozporządzenia organ 
nadzorczy może nałożyć grzywnę w 
wysokości do 1 000 000 euro, zaś w 
przypadku przedsiębiorstwa, grzywnę w 
wysokości do 1% jej rocznego światowego 
obrotu.
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a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować maksymalną kwotę grzywny, którą może nałożyć organ nadzorczy i która 
może wynosić do 1 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstw 1% ich rocznego światowego 
obrotu. Należy jednak utrzymać niezależność organów nadzorczych określoną w art. 8 ust. 3 
Karty praw podstawowych UE. Ponadto mechanizm zgodności, a w szczególności art. 58 ust. 
3 i 4, może przyczyniać się do prowadzenia w UE zharmonizowanej polityki w zakresie 
sankcji administracyjnych.

Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślone

Or. en

Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie ustanowił mechanizmów 
umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 

skreślona
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zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;

Or. en

Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

skreślona

Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślone

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;

skreślona
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Or. en

Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;

skreślona

Or. en

Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;

skreślona

Or. en

Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie dostarcza kopii danych osobowych skreślona
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w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18;

Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;

skreślona

Or. en

Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

skreślona

Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 

skreślona
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lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en

Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 1 000 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 2 % jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślone

Or. en

Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;

skreślona

Or. en

Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarza szczególne kategorie danych skreślona
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niezgodnie z art. 9 i art. 81;

Or. en

Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19;

skreślona

Or. en

Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;

skreślona

Or. en

Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;

skreślona

Or. en
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Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;

skreślona

Or. en

Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się 
do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;

skreślona

Or. en

Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
lub nie zawiadamia terminowo i w całości 
o naruszeniu danych organu nadzorczego 
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;

skreślona

Or. en

Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;

skreślona

Or. en

Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;

skreślona

Or. en

Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;

skreślona

Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera l)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;

skreślona

Or. en

Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
1;

skreślona

Or. en

Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;

skreślona

Or. en
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Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

skreślona

Or. en

Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot 
grzywien administracyjnych, o których 
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę 
warunki, o których mowa ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 

Rozdział II (Zasady), rozdział III (Prawa 
podmiotu danych), rozdział IV 
(Administrator i podmiot przetwarzający), 
rozdział V (Przekazywanie danych 
osobowych do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych), rozdział 
VI (Niezależne organy nadzorcze), 
rozdział VII (Współpraca i zgodność), a 
także art. 73, 74, 76 i 79 rozdziału VIII 
(Środki ochrony prawnej, 
odpowiedzialność i sankcje) nie mają 
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w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

zastosowania w przypadku przetwarzania 
danych osobowych wyłącznie w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi

Or. en

Uzasadnienie

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdym kolejnym akcie 
zmieniającym lub zmianie, które mają na 
nie wpływ.

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 

skreślony
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określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w
ust. 1.

Or. en

Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83a
Przetwarzanie danych dotyczących 

wyroków skazujących do celów 
zapobiegania przestępczości finansowej

W granicach niniejszego rozporządzenia, 
a także zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. j) 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących lub 
powiązanych z nimi środków 
bezpieczeństwa jest dozwolone, jeżeli 
zapewnia się właściwe środki ochrony 
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podstawowych praw i swobód podmiotu 
danych oraz odbywa się ono:
a) w celu zapobiegania przestępstwom 
finansowym, ich ścigania lub 
wykrywania, bądź
b) ze względu na interes publiczny taki jak 
ochrona przed transgranicznymi 
zagrożeniami przestępczością finansową,
i w każdym przypadku musi ono 
koniecznie odbywać się bez ubiegania się 
o zgodę podmiotu danych, aby nie 
uniemożliwiać realizacji tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie umożliwia 
lub przestaje umożliwiać identyfikację 
osoby, której dane dotyczą;

a) nie można ich w rozsądny sposób 
osiągnąć przez przetwarzanie danych, które 
nie umożliwia lub przestaje umożliwiać 
identyfikację osoby, której dane dotyczą;

Or. en

Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gromadzenia danych 
osobowych do celów statystycznych oraz 
celów zdrowia publicznego, dane te 
powinny uzyskać status danych 
anonimowych natychmiast po 
zakończeniu czynności ich gromaczenia, 
weryfikacji i zestawiania, za wyjątkiem 
sytuacji, w której dane identyfikacyjne 
pozostają niezbędne z powodów 
statystycznych[1] oraz zdrowia 
publicznego, takich jak badania 
epidemiologiczne, translacyjne i kliniczne.

Or. en

([1] Ustęp 8 załącznika do zalecenia Rady nr R (97) dotyczącego ochrony danych osobowych 
gromadzonych i przetwarzanych do celów statystycznych – przyjęty przez Komitet Ministrów 
w dniu 30 września 1997 r. podczas 602. posiedzenia wiceministrów.

Uzasadnienie

W badaniach epidemiologicznych w dużym stopniu wykorzystuje się tzw. dane połączone i 
badań tych nie można prowadzić w oparciu o dane całkowicie anonimowe lub 
pseudonimiczne. Prowadzenie badań połączonych było dotychczas luksusem w niektórych 
krajach Unii Europejskiej, zaś środki zaproponowane w niniejszym wiążącym rozporządzeniu 
mogą doprowadzić do wstrzymania tych ważnych badań.

Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W sytuacjach, gdy wymaga się, by 
podmiot danych wydał zgodę na 
przetwarzanie danych medycznych 
wyłącznie w celu badania zdrowia 
publicznego, może on mieć możliwość 
wydania ogólnej zgody na cele badań 
epidemiologicznych, translacyjnych i 
klinicznych.

Or. en



PA\913984PL.doc 87/89 PE496.562v01-00

PL

Uzasadnienie

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

skreślony

Or. en

Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 
5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 
9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 
3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 
3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 
6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 
2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, 
art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i 
art. 83 ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14 
ust. 7, art. 26 ust. 5, art. 33 ust. 6, art. 35 
ust. 11, art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2 i art. 43 
ust. 3 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Skreśla się art. 1 ust. 2, art. 2 lit. b) i c) 
oraz art. 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE.

Or. en

Uzasadnienie

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does.  The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
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incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


