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Poprawka 72
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Integracja gospodarcza i społeczna 
będąca wynikiem funkcjonowania rynku 
wewnętrznego doprowadziła do znacznego
zwiększenia transgranicznego przepływu 
danych osobowych. Zwiększyła się także 
wymiana danych między podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi oraz 
publicznymi i prywatnymi w całej Unii.
Prawo Unii wymaga, by organy krajowe 
poszczególnych państw członkowskich 
współpracowały ze sobą i prowadziły 
wymianę danych osobowych w celu 
wykonywania swoich obowiązków lub 
realizacji zadań w imieniu organów innych 
państw członkowskich.

(4) Integracja gospodarcza i społeczna 
będąca wynikiem funkcjonowania rynku 
wewnętrznego doprowadziła do znacznego
zintensyfikowania działalności 
transgranicznej. Zwiększyła się także 
wymiana danych między podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi oraz 
publicznymi i prywatnymi w całej Unii.
Prawo Unii wymaga, by organy krajowe 
poszczególnych państw członkowskich 
współpracowały ze sobą i prowadziły 
wymianę danych osobowych w celu 
wykonywania swoich obowiązków lub 
realizacji zadań w imieniu organów innych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 73
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Szybki rozwój technologiczny i 
globalizacja przyniosły nowe wyzwania w 
zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwykle wzrosła skala wymiany i 
zbierania danych. Technologia umożliwia 
zarówno przedsiębiorcom prywatnym, jak i 
organom publicznym wykorzystywanie 
danych osobowych do wykonywania 
powierzonych im zadań na niespotykaną 
dotąd skalę. Osoby fizyczne coraz częściej 
udostępniają informacje osobowe 

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

publicznie i globalnie. Technologia 
całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę, 
jak i życie społeczne, co spowodowało 
konieczność ułatwienia swobodnego 
przepływu danych w Unii oraz
zabezpieczenia przekazywania ich do 
państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych, jak również 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 74
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Zgoda powinna być wyraźnie 
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
wyraźnego działania potwierdzającego 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez zaznaczenie okna wyboru podczas 
przeglądania strony internetowej lub też 
inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Odbywa się to niezależnie od 
możliwości wyrażenia zgody na 
przetwarzanie zgodnie z dyrektywą 
2002/58/WE przez zastosowanie 
odpowiednich ustawień wyszukiwarki lub 
innej aplikacji. Zgoda powinna 
obejmować całość przetwarzania 
dokonanego w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeśli zgoda podmiotu 
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usługi, której dotyczy. danych ma być wyrażona w następstwie 
elektronicznego wniosku, wniosek taki 
musi być jasny, zwięzły i nie powodować 
niepotrzebnego przerwania świadczenia 
usługi, której dotyczy.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno nakładać nadmiernie nakazowych wymogów dotyczących zgody.  
Poprawka ma na celu zagwarantowanie stałego korzystania z milczącej zgody i 
przetwarzania zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE przez zastosowanie odpowiednich ustawień 
wyszukiwarki lub innej aplikacji. (por. punkt 66 preambuły dyrektywy 136/2009/WE).

Poprawka 75
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE500.695v01-00 6/229 AM\920534PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 76
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Siedzibę administratora i/lub 
podmiotu przetwarzającego w Unii należy
wyznaczyć na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Powinna ona zakładać 
skuteczne i faktycznie wykonywanie 
działań związanych z danymi, 
polegających na podejmowaniu 
najważniejszych decyzji dotyczących 
celów, warunków i środków przetwarzania 
w drodze stabilnych rozwiązań. Takie 
kryterium powinno mieć zastosowanie 
zarówno do administratorów danych, jak i 
podmiotów przetwarzających dane, i 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

Ważne jest, aby uwzględnić zarówno administratora danych, jak i podmiot przetwarzający 
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dane, ponieważ zapewnia to spójność i jasność prawa w odniesieniu do stosowania kryterium.

Poprawka 77
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 78
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Dane osobowe pracowników –
przede wszystkim dane wrażliwe, takie jak 
poglądy polityczne, członkostwo 
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i działalność w związkach zawodowych –
powinny podlegać ochronie zgodnie 
z art. 8, 12 i 28 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej i z art. 8 i 11 
europejskiej konwencji praw człowieka 
i w żadnym wypadku nie mogą być 
wykorzystywane do umieszczania 
pracowników na tzw. czarnych listach, 
które są przesyłane innym 
przedsiębiorstwom w celu 
dyskryminowania określonych 
pracowników.

Or. de

Poprawka 79
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej 
zgody należy wyjaśnić, że zgoda nie 
stanowi ważnej podstawy prawnej, jeśli 
dana osoba nie może dokonać 
rzeczywistego i wolnego wyboru, a 
następnie nie może odmówić ani odwołać 
zgody bez poniesienia szkody. Zgoda nie 
powinna również dawać podstawy 
prawnej do przetwarzania danych, jeśli 
podmiot danych nie ma dostępu do innych 
równoważnych usług. Domyślne 
ustawienia, takie jak z góry zaznaczone 
pola wyboru, milczenie lub po prostu 
korzystanie z danej usługi nie zakładają z 
góry wyrażenia zgody. Zgodę można 
uzyskać jedynie na przetwarzanie, które 
jest zgodne z prawem, a zatem 
niewykraczające poza cel. Nie można 
uzasadnić niewspółmiernego 
przetwarzania danych pomimo uzyskania 
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zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie powyższego fragmentu pozwoli uniknąć sytuacji, w których administratorzy starają 
się uzyskać zgodę na przetwarzanie, które jest wyraźnie niewspółmierne. Powinno to skłonić 
organy regulacyjne i sędziów do przedyskutowania kwestii sprawiedliwości raczej pod kątem 
istoty, a nie procedury. Z takim wykraczaniem poza zasady proceduralne mamy do czynienia 
również w ogólnym prawie zobowiązań, gdzie zasady takie jak „dobra wiara” oraz słuszność 
i uczciwość ostatecznie regulują stosunki między stronami w przypadkach, w których uznaje 
się, że szczegółowe postanowienia umowy są sprzeczne z tymi zasady.

Poprawka 80
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) Zgoda nie powinna stanowić ważnej 
podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych w sytuacji wyraźnego braku 
równowagi między podmiotem danych a 
administratorem. Dotyczy to w 
szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia lub 
gdy administrator dysponuje dużą siłą 
rynkową w odniesieniu do niektórych 
produktów czy usług i gdy te produkty lub 
usługi oferowane są pod warunkiem 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych lub gdy jednostronna i inna 
niż istotna zmiana w warunkach 
świadczenia usług nie pozostawia 
podmiotowi danych innego wyboru niż 
zaakceptowanie zmiany lub rezygnację z 
narzędzia internetowego, w które 
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zainwestował dużo czasu. Jeśli 
administrator jest organem publicznym, 
brak równowagi wystąpiłby wyłącznie w 
przypadku operacji przetwarzania 
szczególnych danych, gdy organ publiczny 
może nałożyć obowiązek na mocy 
odpowiednich uprawnień publicznych a 
zgody nie można uznać za wyrażoną 
dobrowolnie, uwzględniając interes
podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 81
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 

skreślony
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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

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

Poprawka 82
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie pozwalają mu na 
zidentyfikowanie osoby fizycznej, nie ma 
on obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 

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

danych wyłącznie ze względu na 
konieczność przestrzegania przepisu 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
wniosku o dostęp, administrator powinien 
być upoważniony do zwracania się do 
podmiotu danych o udzielenie dalszych 
informacji, które umożliwią mu znalezienie 
danych osobowych, o które zwraca się 
wnioskodawca

Or. fr

Poprawka 83
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(48) Zasady rzetelnego i przejrzystego 
przetwarzania wymagają, by podmiot 
danych był informowany w szczególności 
o prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
lub, gdy nie jest to możliwe, kryteriach 
służących określeniu tego okresu, 
przysługującym mu prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do złożenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych, należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

Or. pl

Poprawka 84
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 85
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia dotyczących jej danych 
osobowych oraz „prawo do bycia 
zapomnianym”, jeśli przechowywanie tych 
danych nie jest zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. W szczególności 
podmioty danych powinny mieć prawo do 
tego, by ich dane osobowe zostały usunięte 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W żywotnym interesie podmiotu danych leży utrzymywanie kompletnego zbioru danych o 
swoim zdrowiu, aby przez całe życie otrzymywać możliwie najlepszą opiekę zdrowotną. 
Prawo do bycia zapomnianym nie powinno mieć zastosowania, jeżeli dane są przetwarzane 
dla celów opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 81 lit. a).

Poprawka 86
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(55) W celu dalszego wzmocnienia 
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa 
dostępu, podmioty danych powinny mieć 
prawo do otrzymania dotyczących ich 
danych także w takim powszechnie 
używanym formacie elektronicznym.
Podmiot danych powinien także móc 
przekazywać dane, które dostarczył, ze 
zautomatyzowanej aplikacji, takiej jak sieć 
społeczna, do innej.

Or. en

Poprawka 87
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W celu dalszego wzmocnienia 
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa 
dostępu, podmioty danych powinny mieć 
prawo, w przypadku gdy dane osobowe są 
przetwarzane w sposób elektroniczny oraz 
w zorganizowanym i powszechnie 
używanym formacie, do otrzymania kopii 
dotyczących ich danych także w takim 
powszechnie używanym formacie 
elektronicznym. Podmiot danych powinien 
także móc przekazywać dane, które 
dostarczył, ze zautomatyzowanej aplikacji, 

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

społeczna, do innej. Podmioty świadczące 
usługi społeczeństwa informacyjnego nie 
powinny uzależniać świadczenia swoich 
usług od przekazywania tych danych.
Należy w jak największym stopniu 
zachęcać sieci społecznościowe do 
przechowywania danych w sposób 
umożliwiający podmiotom danych 
skuteczne przenoszenie danych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 88
Klaus-Heiner Lehne

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 

(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 
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konkretnych informacji podmiotu danych i 
prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.

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

Poprawka 89
Rebecca Taylor

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) Każdy podmiot danych powinien mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie i 
wywołującemu niekorzystne skutki 
prawne względem podstawowych praw i 
wolności tej osoby fizycznej lub mającemu 
wyraźnie negatywny wpływ na podmiot 
danych. 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 
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podmiotu danych i prawa do interwencji ze 
strony człowieka, a środek ten nie 
powinien dotyczyć dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję sformułowanie zakłada, że każdy rodzaj profilowania ma 
negatywne konsekwencje, podczas gdy niektóre jego rodzaje mogą mieć pozytywny wpływ, jak 
na przykład ulepszanie i dostosowywanie usług dla podobnych konsumentów.

Poprawka 90
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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. Wszelki taki
środek powinien być jednak dozwolony 
wtedy, gdy jest wyraźnie przewidziany 
przez przepisy prawa, stosowany w toku 
zawierania lub wykonywania umowy lub 
gdy podmiot danych wyraził na niego 
zgodę. W każdym przypadku takie 
przetwarzanie powinno stanowić przedmiot 
odpowiednich gwarancji, w tym 
konkretnych informacji podmiotu danych i 
prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.
W szczególności takie przetwarzanie nigdy 
nie powinno, celowo bądź nie, prowadzić 
do dyskryminacji podmiotów danych ze 
względu na rasę lub pochodzenie etniczne, 
opinie polityczne, religię czy przekonania, 
przynależność do związków zawodowych 
lub orientację seksualną. Biorąc pod 
uwagę zagrożenie dyskryminacją, takie 
przetwarzanie nie powinno być 
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wykorzystywane do przewidywania bardzo 
rzadkich cech.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 91
Sajjad Karim

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

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator lub 
podmiot przetwarzający powinni zachować 
istotne informacje dotyczące głównych 
kategorii wykonanego przetwarzania.
Komisja powinna ustanowić jednolity 
format dokumentowania takich 
informacji w całej Unii. Każdy 
administrator i podmiot przetwarzający 
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służyć do monitorowania tych operacji
przetwarzania.

powinni być zobowiązani do współpracy z 
organem nadzorczym oraz do 
udostępniania mu, na żądanie, 
dokumentacji, tak by mogła ona posłużyć 
organowi nadzorczemu do oceny 
zgodności tych głównych kategorii
przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczna ochrona danych wymaga, aby organizacje posiadały wystarczająco 
udokumentowaną świadomość podejmowanych przez nie działań w zakresie przetwarzania, 
choć przechowywanie dokumentacji wszystkich operacji przetwarzania jest bardzo uciążliwe. 
Zamiast zaspokajania potrzeb biurokratycznych, celem dokumentacji powinno być 
wspomaganie administratorów i podmiotów przetwarzających w wypełnianiu ich 
obowiązków.

Poprawka 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 72 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu.
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 72 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności.
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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.

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

Or. pl

Poprawka 93
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 

(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 
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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.

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

Or. en

Poprawka 94
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 95
József Szájer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121a) Niniejsze rozporządzenie pozwala 
na uwzględnienie zasady publicznego 
dostępu do dokumentów oficjalnych przy 
stosowaniu przepisów tego 
rozporządzenia. Dane osobowe w 
dokumentach znajdujących się w 
posiadaniu organu publicznego lub 
podmiotu publicznego mogą zostać 
ujawnione przez ten organ lub podmiot 
zgodnie z przepisami danego państwa 
członkowskiego, które mają zastosowanie 
do organu publicznego lub podmiotu 
publicznego. Takie przepisy umożliwiają 
pogodzenie prawa do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do oficjalnych dokumentów.

Or. en

Poprawka 97
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 121 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121a) Niniejsze rozporządzenie pozwala 
na uwzględnienie zasady publicznego 
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dostępu do dokumentów oficjalnych przy 
stosowaniu przepisów tego 
rozporządzenia. Dane osobowe w 
dokumentach znajdujących się w 
posiadaniu organu publicznego lub 
podmiotu publicznego mogą zostać 
ujawnione przez ten organ lub podmiot 
zgodnie z przepisami danego państwa 
członkowskiego, które mają zastosowanie 
do organu publicznego lub podmiotu 
publicznego. Takie przepisy umożliwiają 
pogodzenie prawa do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do oficjalnych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie był niepotrzebnie 
utrudniany przez przepisy dotyczące ochrony danych. Zgodnie z opinią Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych (Grupa Robocza Art. 29) i Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej należy zagwarantować zasadę publicznego dostępu do oficjalnych 
dokumentów.

Poprawka 98
Françoise Castex

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 

(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 w 
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poszanowaniem zgodności przetwarzania 
z prawem; określania kryteriów i 
warunków zgody dziecka, przetwarzania 
szczególnych kategorii danych; określania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnych wniosków i nadmiernych 
opłat za wykonanie prawa podmiotu 
danych; kryteriów i wymogów 
dotyczących informacji przekazywanych 
podmiotowi danych oraz w zakresie prawa 
dostępu; prawa do bycia zapomnianym i 
do usunięcia danych; środków opartych 
na profilowaniu; kryteriów i wymogów w 
zakresie odpowiedzialności administratora, 
uwzględnienia danych już w fazie 
projektowania oraz ochrony danych jako 
opcji domyślnej; podmiotu 
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w 
zakresie dokumentacji oraz bezpieczeństwa 
przetwarzania; kryteriów i wymogów w 
zakresie stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych i zawiadomienia 
organu nadzorczego oraz warunków, w 
których naruszenie danych osobowych 
może niekorzystnie wpłynąć na podmiot 
danych; kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania wymagających 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteriów i 
wymogów określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 
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 

odniesieniu do określania kryteriów i 
warunków zgody dziecka; 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; 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; wskazania i określenia 
zadań inspektora ochrony danych;
kryteriów i wymogów w zakresie 
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i 
wymogów w zakresie przekazywania 
danych na podstawie wiążących reguł 
korporacyjnych; 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 delegowanych 
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 99
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 130 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję46. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 100
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
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organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Poprawka 101
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przez właściwe organy celem 
opracowania lub rozpowszechniania 
powierzonych im statystyk urzędowych;

Or. es

Uzasadnienie

Aby ograniczyć obowiązek reagowania, jaki ciąży na uprawnionych organach, krajowe 
instytuty statystyczne i Komisja będą miały prawo swobodnego dostępu do odpowiednich 
rejestrów administracyjnych podlegających odpowiednim systemom administracji publicznej i 
możliwości korzystania z tych rejestrów, kiedy okaże się to konieczne do sporządzenia, 
opracowania lub upowszechniania statystyk europejskich.

Poprawka 102
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które stały się anonimowe.
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Uzasadnienie

Jak wynika z definicji, dane anonimowe nie są danymi osobowymi.

Poprawka 103
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) przez uprawnione organy w celu 
opracowania list wyborczych. 

Or. es

Uzasadnienie

Aby ograniczyć obowiązek reagowania, jaki ciąży na uprawnionych organach, krajowe 
instytuty statystyczne i Komisja będą miały prawo swobodnego dostępu do odpowiednich 
rejestrów administracyjnych podlegających odpowiednim systemom administracji publicznej i 
możliwości korzystania z tych rejestrów, kiedy okaże się to konieczne do sporządzenia, 
opracowania lub upowszechniania statystyk europejskich.

Poprawka 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Firmy unijne lub pracodawcy z UE nie powinni mieć możliwości nielegalnego uzyskiwania 
dostępu do danych osobowych pracowników, aby monitorować ich zachowanie, umieszczać 
ich na czarnej liście z uwagi na przynależność związkową, etc., niezależnie od tego, czy 
pracownik ma siedzibę w UE czy nie.

Poprawka 105
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub
możliwą do zidentyfikowania osobę 
fizyczną, którą można wyłącznie, 
bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, za pomocą wszelkich 
środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do nazwiska, numeru 
identyfikacyjnego, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora online lub 
przynajmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla fizycznej, 
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, 
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości tej osoby. Jeśli identyfikacja 
wymaga nieproporcjonalnej ilości czasu, 
wysiłku lub zasobów materialnych, żyjąca 
osoba fizyczna nie jest uważana za 
możliwą do zidentyfikowania;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi część pakietu poprawek umożliwiających stosowanie danych 
opatrzonych pseudonimem i anonimowych i zachęci do stosowania dobrej praktyki 
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biznesowej chroniącej interesy podmiotów danych. Zagwarantowanie, że dane osobowe nie 
mogą być przypisane podmiotowi danych (ponieważ nie mogą zostać powiązane wstecz z 
podmiotem danych bez wykorzystania dodatkowych danych), przyczynia się do wsparcia 
komercyjnego wykorzystania danych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony 
konsumentów.

Poprawka 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
prawną. Osobą zidentyfikowaną jest 
osoba, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 
środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną, a których użycie nie wymaga 
nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Or. pl

Poprawka 107
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia dobrej ochrony ważne jest, by terminy „dane osobowe” i „podmiot danych” 
nie były zdefiniowane zbyt wąsko. Rozporządzenie powinno mieć wyraźne zastosowanie do 
danych, które umożliwiają jedynie „wyodrębnienie” i powinno być jasne, że identyfikatory 
online powinny być w większości przypadków uważane za dane osobowe. Ponieważ 
technologia nieustannie postępuje, ataki na anonimowość będą coraz bardziej skuteczne. 
Posiadanie szerokich definicji „danych osobowych” i „podmiotu danych” jest ważne dla 
ochrony danych w przyszłości.

Poprawka 108
Klaus-Heiner Lehne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „dane opatrzone pseudonimem” 
oznaczają wszelkie dane osobowe, które 
zostały zebrane, zmienione lub w inny 
sposób przetworzone tak, że nie można ich 
jako takich przyporządkować podmiotowi 
danych bez wykorzystania dodatkowych 
danych, które podlegają odrębnej i 
odmiennej kontroli technicznej i 
organizacyjnej w celu zapewnienia 
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niemożności ich przyporządkowania;

Or. en

Poprawka 109
Marielle Gallo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „dane pseudonimiczne”: oznaczją 
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 
podlega odrębnej kontroli technicznej i 
organizacyjnej w celu zapewnienia 
niemożności ich przypisania;

Or. fr

Poprawka 110
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „przetwarzanie” oznacza każdą 
operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych przy 
pomocy środków zautomatyzowanych lub 
innych, jak np. zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptacja lub 
modyfikacja, pobieranie, uzyskiwanie 
wglądu, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przekazanie, rozpowszechnianie 

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi część pakietu poprawek umożliwiających stosowanie danych 
opatrzonych pseudonimem i anonimowych i zachęci do stosowania dobrej praktyki 
biznesowej chroniącej interesy podmiotów danych.  Zagwarantowanie, że dane osobowe nie 
mogą być przypisane podmiotowi danych (ponieważ nie mogą zostać powiązane wstecz z 
podmiotem danych bez wykorzystania dodatkowych danych), przyczynia się do wsparcia 
komercyjnego wykorzystania danych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony 
konsumentów.

Poprawka 111
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „dane opatrzone pseudonimem” 
oznaczają wszelkie dane osobowe zebrane, 
zmienione lub w inny sposób 
przetworzone tak, że nie można ich jako 
takich przyporządkować podmiotowi 
danych bez wykorzystania dodatkowych 
danych, które podlegają odrębnej i 
odmiennej kontroli technicznej i 
organizacyjnej w celu zagwarantowania, 
że takie przyporządkowanie jest 
niemożliwe lub że wymagałoby 
niewspółmiernego nakładu czasu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi część pakietu poprawek umożliwiających stosowanie danych 
opatrzonych pseudonimem i anonimowych i zachęci do stosowania dobrej praktyki 
biznesowej chroniącej interesy podmiotów danych. Zagwarantowanie, że dane osobowe nie 
mogą być przypisane podmiotowi danych (ponieważ nie mogą zostać powiązane wstecz z 
podmiotem danych bez wykorzystania dodatkowych danych), przyczynia się do wsparcia 
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komercyjnego wykorzystania danych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony 
konsumentów.

Poprawka 112
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza wszelkie 
formy automatycznego przetwarzania 
danych, których celem jest ocena lub 
uzyskanie danych na temat cech osoby 
fizycznej lub analiza bądź wysuwanie 
przypuszczeń na temat osiągnięć 
zawodowych tej osoby, jej sytuacji 
materialnej, miejsca pobytu, stanu 
zdrowia, osobistych preferencji, 
wiarygodności, zachowania lub 
osobowości;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 113
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 114
Sajjad Karim

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 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych
osobowych;

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania potwierdzającego, 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
dotyczących go danych osobowych;

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

Or. pl

Poprawka 116
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przechowywanych lub przetwarzanych 
w inny sposób, które prawdopodobnie 
negatywnie wpłynie na ochronę danych 
osobowych lub prywatności podmiotu 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 117
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają
informacje o cechach dziedzicznych lub 
ich zmianach zidentyfikowanej osoby lub 
osoby możliwej do zidentyfikowania, 
uzyskane dzięki analizie kwasu 
nukleinowego;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja jest zbyt szeroka i sprawiłaby, że cechy dziedziczne, jak kolor włosów 
czy oczu, uważane byłyby za poufne dane wymagające większej ochrony. Proponowana 
zmiana opiera się na istniejących standardach międzynarodowych.

Poprawka 118
Tadeusz Zwiefka
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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, jeśli 
chodzi o administratora, w tym 
administratora będącego jednocześnie 
podmiotem przetwarzającym, jego siedzibę 
w Unii, w której podejmowane są decyzje
co do polityki ochrony danych osobowych, 
przy uwzględnieniu dominującego wpływu 
tej siedziby na pozostałe, w szczególności 
w przypadku grupy przedsiębiorstw, 
wdrażania przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych i przepisów istotnych z 
punktu widzenia ochrony 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, który nie jest 
jednocześnie administratorem, „główna 
siedziba” oznacza miejsce, w którym 
znajduje się jego zarząd w Unii; właściwy 
organ jest informowany przez 
przedsiębiorstwo lub grupę 
przedsiębiorstw o wybranej głównej 
siedzibie;

Or. en

Poprawka 119
Sajjad Karim

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 

(13) „główna siedziba” oznacza lokalizację 
podawaną przez przedsiębiorstwo lub 
grupę przedsiębiorstw – administratorów 
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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;

lub podmioty przetwarzające –
z zastrzeżeniem przestrzegania 
mechanizmu zgodności, o którym mowa 
w art. 57, w oparciu, ale nie wyłącznie, 
o następujące dobrowolne i obiektywne 
kryteria:

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja „głównej siedziby” jest zbyt ogólnikowa i zostawia zbyt wiele miejsca 
na różne interpretacje. Należy wprowadzić jednolity test określający „główną siedzibę” 
organizacji, który można stosować do „przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw” jako istotny 
punkt odniesienia i oparty na szeregu istotnych i obiektywnych kryteriów. Te kryteria są 
stosowane dla określenia odpowiedniego organu ds. ochrony danych dla wiążących reguł 
korporacyjnych i udowodniły swoją skuteczność.
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Poprawka 120
Marielle Gallo

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” administratora lub 
podmiotu przetwarzającego dane oznacza 
ich siedzibę w Unii, w której podejmowane 
są decyzje co do polityki ochrony danych 
osobowych, zważywszy na dominujący 
wpływ tej siedziby na pozostałe, w 
szczególności w przypadku grup 
przedsiębiorstw, przy wdrażaniu przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych 
lub przepisów istotnych z punktu widzenia 
ochrony 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 lub przetwarzającego dane
w Unii.

Or. fr

Poprawka 121
Rebecca Taylor

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 

(13) „główna siedziba” oznacza siedzibę
administratora, podmiotu 
przetwarzającego lub grupy 
przedsiębiorstw w Unii, w której 
podejmowane są najważniejsze decyzje 
dotyczące celów, warunków i sposobów 
przetwarzania danych; administrator,
podmiot przetwarzający lub grupa 
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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;

przedsiębiorstw wyznaczają główną 
siedzibę do celów przestrzegania 
wymogów ochrony danych i 
powiadamiają o niej właściwy krajowy 
organ nadzorczy; w razie braku 
porozumienia co do wyznaczenia głównej 
siedziby krajowy organ nadzorczy może 
zwrócić się o opinię i wytyczne do 
Europejskiej Rady Ochrony Danych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawa, należy stosować tę definicję jednakowo do 
administratora, podmiotu przetwarzającego i grupy przedsiębiorstw. W wielu przypadkach 
przedsiębiorstwa prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich i to do nich 
powinno należeć wyznaczanie ich głównej siedziby do celów zachowania zgodności z 
wymogami ochrony danych.

Poprawka 122
Antonio López-Istúriz White

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, jeśli 
chodzi o administratora jako podmiot 
przetwarzający, miejsce odpowiadające 
oficjalnej siedzibie w Unii, pod 
warunkiem, że podejmowane są w nim
najważniejsze decyzje instytucji, 
przedsiębiorstwa lub grupy, w przeciwnym 
zaś wypadku - to ostatnie miejsce;

Or. es
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Uzasadnienie

Kryteria wykorzystane do zdefiniowania głównej siedziby nie pozwalają odpowiednio 
połączyć koncepcji najważniejszych decyzji z celami, warunkami i sposobami przetwarzania 
danych osobowych. Opowiadamy się za taką definicją, w ramach której siedziba główna 
instytucji lub korporacji przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw to miejsce, gdzie 
podejmowane są najważniejsze decyzje instytucji, przedsiębiorstwa lub grupy.

Poprawka 123
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „statystyki urzędowe”: oznaczają 
informacje ilościowe i jakościowe, 
zbiorcze i reprezentatywne, 
charakteryzujące jakieś zjawisko zbiorowe 
w danej społeczności;

Or. es

Poprawka 124
Marielle Gallo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) władze właściwe dla celów kontroli 
oznaczają władze do celów kontroli, które 
posiadają wyłączne prawo do 
kontrolowania działalności dotyczącej 
przetwarzania prowadzonej przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający dane zgodnie z art. 51 ust. 
2. 

Or. fr
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Poprawka 125
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) „listy wyborcze”: oznaczają 
informacje o danych osobowych i miejscu 
pobytu i zamieszkania osób posiadających 
prawo głosu;

Or. es

Poprawka 126
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) „usługi społeczeństwa 
informacyjnego”: oznaczają usługi 
świadczone na indywidualne żądanie, na 
odległość i drogą elektroniczną, przez co 
rozumie się usługę przesyłania ze źródła i 
otrzymania przez adresata za pomocą 
sprzętu elektronicznego do przetwarzania, 
włącznie z kompresją cyfrową, oraz 
przechowywania danych, która to usługa 
jest przekazywana, kierowana i 
otrzymywana w całości za pomocą kabla, 
radia, środków optycznych lub innych 
środków elektromagnetycznych; 

Or. es

Poprawka 127
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawidłowe, właściwe i ograniczone do 
minimum niezbędnego w odniesieniu do 
celów, do których dane są przetwarzane;
dane te są przetwarzane jedynie wtedy gdy 
i tylko przez okres w którym tych celów 
nie można spełnić przetwarzając 
informacje, które nie obejmują danych 
osobowych;

c) prawidłowe, właściwe i nienadmierne 
ilościowo w odniesieniu do celów, do 
których dane są przetwarzane; dane te są 
przetwarzane jedynie wtedy gdy i tylko 
przez okres w którym tych celów nie 
można spełnić przetwarzając informacje, 
które nie obejmują danych osobowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta, która dopuszcza nienadmierne przetwarzanie, jest bardziej odpowiednia. Polega 
ona na powrocie do oryginalnego brzmienia dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE i ma na 
celu uniknięcie niespójności z innymi przepisami UE, takimi jak te zawarte w dyrektywie o 
kredycie konsumenckim i pakiecie o wymogach kapitałowych, które także wymagają, aby na 
przykład instytucje kredytujące przetwarzały dane osobowe.

Poprawka 128
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawidłowe, właściwe i ograniczone do 
minimum niezbędnego w odniesieniu do 
celów, do których dane są przetwarzane; 
dane te są przetwarzane jedynie wtedy gdy 
i tylko przez okres w którym tych celów 
nie można spełnić przetwarzając 
informacje, które nie obejmują danych 
osobowych;

c) prawidłowe, właściwe i 
niewykraczające poza zakres niezbędny do 
celów, dla których są przetwarzane; dane te 
są przetwarzane jedynie wtedy gdy i tylko 
przez okres w którym tych celów nie 
można spełnić przetwarzając informacje, 
które nie obejmują danych osobowych;

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest osiągnięcie większej jasności, uproszczenia i spójności legislacyjnej.
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Poprawka 129
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ścisłe i, w razie potrzeby, aktualne; 
należy podjąć wszelkie zasadne działania, 
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub 
poprawienie nieścisłych danych 
osobowych, z uwzględnieniem celów ich 
przetwarzania;

d) ścisłe i, w razie potrzeby i konieczności, 
aktualne; należy podjąć wszelkie zasadne 
działania, by zapewnić niezwłoczne 
usunięcie lub poprawienie nieścisłych 
danych osobowych, z uwzględnieniem 
celów ich przetwarzania;

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest osiągnięcie większej jasności, uproszczenia i spójności legislacyjnej.

Poprawka 130
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane; dane osobowe mogą być 
przechowywane przez czas dłuższy pod 
warunkiem, że będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych zgodnie z 
przepisami i warunkami, o których mowa 
w art. 83 oraz pod warunkiem prowadzania 
okresowej kontroli konieczności dalszego 
ich przechowywania;

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane; dane osobowe mogą być 
przechowywane przez czas dłuższy pod 
warunkiem, że będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych zgodnie z 
przepisami i warunkami, o których mowa 
w art. 81 i 83 oraz pod warunkiem 
prowadzania okresowej kontroli 
konieczności dalszego ich 
przechowywania;
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Or. en

Uzasadnienie

Powinno się także umożliwić przechowywanie danych osobowych przez dłuższe okresy do 
celów związanych ze zdrowiem (art. 81), a także do badań historycznych, statystycznych i 
naukowych (art. 83), o czym mowa już w tekście Komisji. Zagwarantuje to, że wszystkie 
istotne dane będą dostępne, aby zapewnić jak najlepszą opiekę podmiotowi danych.

Poprawka 131
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są
przetwarzane; dane osobowe mogą być 
przechowywane przez czas dłuższy pod 
warunkiem, że będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych zgodnie z 
przepisami i warunkami, o których mowa 
w art. 83 oraz pod warunkiem prowadzania 
okresowej kontroli konieczności dalszego 
ich przechowywania;

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane; dane osobowe mogą być 
przechowywane przez czas dłuższy pod 
warunkiem, że będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań zbiorczych i
naukowych zgodnie z przepisami 
i warunkami, o których mowa w art. 81 i
83 oraz pod warunkiem prowadzania 
okresowej kontroli konieczności dalszego 
ich przechowywania;

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się także umożliwić przechowywanie danych osobowych przez dłuższe okresy do 
celów związanych ze zdrowiem na warunkach określonych w art. 81.

Poprawka 132
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane; dane osobowe mogą być 
przechowywane przez czas dłuższy pod 
warunkiem, że będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych zgodnie z 
przepisami i warunkami, o których mowa 
w art. 83 oraz pod warunkiem 
prowadzania okresowej kontroli 
konieczności dalszego ich 
przechowywania;

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane, nie naruszając warunków, o 
których mowa w art. 83;

Or. es

Uzasadnienie

Powinno się uzgodnić zapis z art. 83, który podejmuje kwestie przetwarzania danych 
osobowych do celów dokumentacji, statystyki lub badań naukowych.

Poprawka 133
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który 
zapewnia i wykazuje zgodność każdej 
operacji przetwarzania z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Odpowiedzialność podmiotów lub organów, które dokonują przetwarzania, nie polega na 
samym przetwarzaniu jako takim, ale na ich skutkach.
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Poprawka 134
Francesco Enrico Speroni

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 dobrowolnie i 
świadomie zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych do jednego lub 
większej liczby konkretnych celów;

Or. it

Poprawka 135
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
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divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Poprawka 136
Françoise Castex

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, 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. Nie 
stosuje się go również do przetwarzania, 
które może opierać się na przynajmniej 
jednej z innych podstaw opisanych w tym 
ustępie.

Or. en

Poprawka 137
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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, 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. Przepis 
ten nie powinien być również stosowany 
do przetwarzania, które może być oparte 
na jednej lub kilku pozostałych 
podstawach umieszczonych w niniejszym 
ustępie.

Or. pl
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Poprawka 139
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie jest konieczne do celów 
wykrywania nadużyć i zapobiegania im 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
finansowymi lub kodeksami praktyk 
sektora lub organu zawodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie praktyczne pokazuje, że „obowiązek prawny” nie obejmuje krajowych 
przepisów finansowych lub kodeksów postępowania, które mają fundamentalne znaczenie dla 
zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania i które mają ogromne znaczenie dla 
administratorów danych i dla ochrony podmiotów danych.

Poprawka 140
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) tylko dane opatrzone pseudonimem są 
przetwarzane.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi część pakietu poprawek umożliwiających stosowanie danych 
opatrzonych pseudonimem i anonimowych i zachęci do stosowania dobrej praktyki 
biznesowej chroniącej interesy podmiotów danych.  Zagwarantowanie, że dane osobowe nie 
mogą być przypisane podmiotowi danych (ponieważ nie mogą zostać powiązane wstecz z 
podmiotem danych bez wykorzystania dodatkowych danych), przyczynia się do wsparcia 
komercyjnego wykorzystania danych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony 
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konsumentów.

Poprawka 141
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOD powinien sporządzić wykaz 
wspólnych kryteriów, jakie mają być 
spełnione, aby uznać dalsze przetwarzanie 
za zgodne z przetwarzaniem, dla którego 
zgromadzono pierwotnie dane osobowe.

Or. en

Poprawka 142
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo państwa członkowskiego musi
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu.

Prawo Unii i system prawny państwa 
członkowskiego muszą realizować cel 
leżący w interesie publicznym lub muszą 
być konieczne do ochrony praw i wolności 
innych osób, respektować istotę prawa do 
ochrony danych osobowych i być 
proporcjonalne do wyznaczonego 
słusznego celu.

Or. es

Uzasadnienie

Podmioty powinny spełniać obowiązki nie tylko przed ustawodawstwa państw członkowskich, 
ale również prawa Unii.
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Poprawka 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
(f), administrator danych  wyraźnie i 
oddzielnie informuje podmiot danych o 
takim przetwarzaniu. Administrator 
danych  wykazuje i publikuje również 
powody, które pozwalały mu wierzyć, że 
jego słuszny interes przesłaniał nadrzędny 
charakter podstawowych praw i wolności 
podmiotu danych

Or. pl

Poprawka 144
Klaus-Heiner Lehne

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

W odniesieniu należy uwzględnić lit. f) ust. 1, ponieważ w przeciwnym wypadku do dalszego 
przetwarzania zastosowanie miałyby surowsze warunki niż do gromadzenia danych 
osobowych.
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Poprawka 145
Antonio López-Istúriz White

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. es

Uzasadnienie

Delegowanie uprawnień Komisji ujęte w ust. 5 jest zbyt daleko posunięte, gdyż narusza 
podstawowych elementów rozporządzenia. Elementy te powinny być rozwijane w samym 
instrumencie.

Poprawka 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Dane nie będą wykorzystywane przeciw 
podmiotowi danych podczas 
przesłuchania dyscyplinarnego lub w celu 
umieszczenia go na czarnej liście, 
zweryfikowania lub zablokowania mu 
dostępu do zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie, że dane osobowe nie będą wykorzystywane przeciw 
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podmiotowi danych w środowisku pracy.

Poprawka 147
Evelyn Regner

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.

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

Or. de

Poprawka 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.W szczególności w 
odniesieniu do usług społeczeństwa 
informacyjnego zgoda podmiotu danych 
może być pozyskiwana drogą 
elektroniczną.

Or. pl

Poprawka 149
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem. 
Jeśli przetwarzanie danych osobowych 
jest istotnym elementem zdolności 
administratora do zapewnienia 
odpowiedniego bezpieczeństwa podczas 
świadczenia usługi podmiotowi danych, 
cofnięcie zgody może skutkować 
zaprzestaniem jej świadczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli cofnięcie zgody zagraża zdolności usługodawcy do odpowiedniej ochrony danych 
osobowych podmiotu danych, usługodawca nie powinien być zobowiązany do świadczenia 
wyżej wymienionej usługi. Na przykład bank nie powinien być zobowiązany do dalszego 
oferowania karty kredytowej, jeśli podmiot danych cofnął zgodę na przetwarzanie swych 
danych osobowych w celu zapobiegania nadużyciom.

Poprawka 150
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku wycofania zgody przez 
podmiot danych administrator może 
odmówić dalszego świadczenia usług 
podmiotowi danych, jeśli przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wykonania tej 
usługi lub zapewnienia właściwości tej 
usługi.

Or. pl
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Poprawka 151
Antonio López-Istúriz White

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.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest konieczne przyjmowanie konkretnego środka, by podkreślić, że swobodnie wyrażona 
zgoda może wywołać przewidywalne skutki prawne; wystarczy, że się będzie polegać na 
ogólnych przepisach mających zastosowanie do woli podejmowania negocjacji. 

Poprawka 152
Sajjad Karim

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Określenie takie jak „poważna nierówność” może skutkować niepewnością prawną. Poza tym 
jest zbędne, ponieważ prawo zobowiązań, w tym prawo w zakresie ochrony konsumentów, 
zapewnia wystarczające gwarancje zapobiegające nadużyciom, zagrożeniom, nieuczciwej 
eksploatacji itd., które powinny mieć także zastosowanie do zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.
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Poprawka 153
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem, która powoduje brak 
swobody przy udzielaniu zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna była większa pewność prawa, ponieważ jest wiele sytuacji, w których dochodzi do 
poważnej nierówności między podmiotem danych a administratorem; na przykład w 
stosunkach pracy, relacjach między lekarzem a pacjentem itp. Ważne jest podkreślenie braku 
swobody przy udzielaniu zgody.

Poprawka 154
Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych 
dokonywane jest w celach wyłącznie 
handlowych, podmiotowi danych należy 
wypłacić wynagrodzenie za udzielenie 
zgody na przetwarzanie danych. Podmiot 
danych nie może zrezygnować z prawa do 
otrzymania tego wynagrodzenia.

Or. it

Poprawka 155
Francesco Enrico Speroni
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 86 
do przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących określenia kwoty, natury i 
sposobów dokonywania zapłaty na rzecz 
podmiotu danych, który wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych do celów 
handlowych.

Or. it

Poprawka 156
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat wymagałoby zazwyczaj 
zgody na nie lub pozwolenia rodzica lub 
opiekuna dziecka. Właściwa forma 
uzyskiwania zgody powinna opierać się na 
wszelkim ryzyku, na jakie narażone jest 
dziecko w związku z ilością danych, ich 
rodzajem i charakterem przetwarzania. 
Administrator podejmuje racjonalne 
starania w celu uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, uwzględniając 
dostępną technologię.

Or. en

Uzasadnienie

Należy znaleźć równowagę między poziomem zebranych danych a ryzykiem, na jakie 
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narażone jest dziecko, na przykład w przypadku zwykłej wymiany informacji, jak przy 
prenumeracie biuletynu informacyjnego. Obecny wniosek Komisji mógłby doprowadzić do 
wykluczenia wielu dzieci ze społeczeństwa informacyjnego, gdyż zakłada się w nim, że 
wszyscy rodzice w pełni angażują się w życie dzieci, a nie zawsze tak jest. Zgoda rodzica jest 
bardzo ważna w przypadku wysokiego stopnia interakcji z dzieckiem, jednakże należy 
rozważyć podejście stopniowe.

Poprawka 157
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
przetwarzanie danych osobowych dziecka 
w wieku poniżej 13 lat jest zgodne z 
prawem, o ile zgodę na nie wydał lub 
pozwolił na nie rodzic lub opiekun dziecka.
Administrator podejmuje racjonalne 
starania w celu uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, uwzględniając 
dostępną technologię. Metody uzyskiwania 
możliwej do zweryfikowania zgody nie 
prowadzą do dalszego przetwarzania 
danych osobowych, które w innym 
przypadku nie byłoby niezbędne.

Or. en

Poprawka 158
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustępy 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, 
jeśli przetwarzanie danych osobowych 
dziecka dotyczy danych o zdrowiu i jeśli 
prawo danego państwa członkowskiego 
w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej 
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wyżej stawia kompetencje jednostki niż jej 
wiek.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście zdrowia i opieki społecznej zgoda rodzica lub opiekuna dziecka nie powinna być 
konieczna, jeśli dziecko ma wystarczające kompetencje, aby podjąć samodzielnie decyzję. W 
sprawach dotyczących ochrony dziecka nie zawsze leży w interesie podmiotu danych, aby jego 
rodzic lub opiekun miał dostęp do jego danych i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w 
ustawodawstwie.

Poprawka 159
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustępy 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, 
jeśli przetwarzanie danych osobowych 
dziecka dotyczy danych o zdrowiu i jeśli 
prawo danego państwa członkowskiego 
w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej 
wyżej stawia dojrzałość i kompetencje 
jednostki niż jej wiek.

Or. en

Uzasadnienie

W sprawach dotyczących ochrony dziecka nie zawsze leży w najlepszym interesie podmiotu 
danych, aby jego rodzic lub opiekun miał dostęp do jego danych i powinno to znaleźć tu 
odzwierciedlenie. W niektórych państwach członkowskich osoby poniżej 13. roku życia mogą 
udzielać zgody na leczenie medyczne, jeśli zostało stwierdzone, że mają odpowiednie 
kompetencje.

Poprawka 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych i działalność 
w nich oraz przetwarzania danych 
genetycznych lub danych dotyczących 
zdrowia lub seksualności, wyroków 
skazujących lub powiązanych środków 
zabezpieczających. Obejmuje to 
w szczególności gwarancje zapobiegające 
umieszczaniu pracowników na czarnej 
liście, na przykład w związku z ich 
działalnością w związkach zawodowych 
lub rolą przedstawicieli ds. higieny 
i bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie, że dane osobowe nie będą nigdy wykorzystywane przeciw 
podmiotowi danych w środowisku pracy. Ponadto należy podkreślić, że dostęp do danych 
osobowych pracowników powinien być zakazany, jeśli chodzi o przynależność związkową, a 
także działalność w związkach.

Poprawka 161
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych; 

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych lub jakiegokolwiek rodzaju 
roszczeń administracyjnych;

Or. es



AM\920534PL.doc 65/229 PE500.695v01-00

PL

Uzasadnienie

Wydaje się stosowne wprowadzić dodatkowe odniesienie, by wyjaśnić, iż tego typu dane mogą 
być przetwarzane, gdy chodzi o uznanie prawa, korzystanie z niego i jego obronę w trakcie 
postępowania sądowego lub wszelkiego rodzaju roszczeń administracyjnych.

Poprawka 162
József Szájer

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 konwencji 
międzynarodowych, których stroną jest 
Unia lub któreś państwo członkowskie,
prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, które przewidują 
odpowiednie środki ochrony słusznego 
interesu podmiotu danych; lub

Or. en

Poprawka 163
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych, z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 83; o

i) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych, a także dochodzenia 
urzędowego lub wstępnego postępowania 
administracyjnego w celu określenia
biologicznego pochodzenia, z 
zastrzeżeniem warunków i gwarancji, o 
których mowa w art. 83;

Or. es
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Poprawka 164
Antonio López-Istúriz White

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 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 lub 
częściowy rejestr wyroków skazujących za 
przestępstwa jest prowadzony wyłącznie 
pod nadzorem oficjalnego organu.

Or. es

Uzasadnienie

Jakikolwiek rejestr tego typu - czy to kompletny czy częściowy - powinien podlegać kontroli 
organów publicznych.

Poprawka 165
Antonio López-Istúriz White

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 

skreślony



AM\920534PL.doc 67/229 PE500.695v01-00

PL

gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień ujęte w ust. 3 wydaje się zbyt rozległe, jeśli chodzi o upoważnienie 
Komisji do rozwijania podstawowych aspektów tego instrumentu, zaś obszar ten jest 
wyjątkowo delikatny jeśli chodzi o typ danych, dla których się on odnosi. W związku z tym 
najbardziej adekwatne byłoby rozwijanie tych aspektów w samym rozporządzeniu.

Poprawka 166
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku korzystania z
dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 167
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator dysponuje przejrzystymi i 
łatwo dostępnymi politykami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 

1. Administrator zachowuje kryteria 
przejrzystości i dostępności w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
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wykonywania praw przez podmioty 
danych.

wykonywania praw przez podmioty 
danych. W tym celu mógłby 
upowszechniać te kryteria poprzez 
określanie polityk, z którymi powinny się 
zapoznać wszystkie podmioty danych.

Or. es

Uzasadnienie

Podkreślenie zasad przejrzystości i dostępności, przy pozostawieniu otwartej możliwości 
formułowania konkretnych polityk na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 168
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, o ile to możliwe w 
jasnym i prostym języku. W szczególności 
powinno się to uwzględniać w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

Or. es

Uzasadnienie

To oczywiste, że informacja przekazywana podmiotowi powinna być podana w prostej formie 
i czytelnym i zrozumiałym językiem. Obowiązek jednak dostosowania języka do potrzeb 
podmiotu może okazać się zbyt wygórowany i w sensie ogólnym trudny do spełnienia.

Poprawka 169
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

1. Administrator udziela informacji, o 
których mowa w art. 14 oraz w celu
wykonywania praw przez podmioty 
danych, o których mowa w art. 13 oraz art. 
15-19. Administrator w szczególności 
zapewnia mechanizmy ułatwiające 
składanie wniosków o przeprowadzenie 
czynności, o których mowa w art. 13 oraz 
art. 15-19. Jeśli uzna się to za właściwe, 
wyżej wymienione informacje w całości 
mogą być ujęte w formie polityk i 
podręczników procedur, aby ułatwić 
wiedzę o nich i posługiwanie się nimi.

Or. es

Uzasadnienie

To, co się liczy, to możliwość uzyskania informacji i korzystania z praw. Jeśli cel ten ma 
zostać zrealizowany, niektóre instytucje ze względu na swój rozmiar i złożoność będą musiały 
jasno określić sprecyzowane procedury, umożliwiające korzystanie z odnośnych praw, 
podczas gdy inne organizacje nie będą dysponowały żadnymi procedurami sensu stricte lub 
najwyżej będą potrzebowały wydać podmiotom bardzo krótkie instrukcje na temat sposobu 
postępowania.

Poprawka 170
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu
40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
wniosku, o tym, czy zostaną podjęte jakieś 
działania zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i 
udziela żądanych informacji. Okres ten 
można przedłużyć, jeśli wiele podmiotów 
danych wykonuje swoje prawa, co 
skutkuje dużą i wyjątkową liczbą 
wniosków, a ich współpraca jest w 
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konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

racjonalnym zakresie niezbędna, by 
zapobiec konieczności podejmowania 
przez administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Jednakże 
administrator musi odpowiedzieć na 
wnioski jak najszybciej oraz – jeśli 
zostanie o to poproszony – powinien 
uzasadnić organowi nadzorczemu to 
przedłużenie okresu. Informacji udziela się 
na piśmie lub – jeśli to możliwe –
administrator danych może zapewnić 
dostęp do bezpiecznej platformy 
internetowej, która umożliwi podmiotowi 
danych bezpośredni dostęp do jego danych 
osobowych. Jeśli podmiot danych składa
wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie
lub nie będą one dostępne w tej formie.

Or. en

Uzasadnienie

Zniesienie opłaty mogłoby doprowadzić do wzrostu liczby wniosków o dostęp do danych, co w 
połączeniu z krótkim okresem czasu stwarza duże obciążenie dla przedsiębiorstw oraz 
różnych organizacji i podmiotów publicznych. Poza tym zbiory danych nie są zawsze dostępne 
w formie elektronicznej i dodanie tego wymogu zwiększyłoby obciążenie administracyjne. 
Należy zezwolić administratorom na umieszczanie danych na bezpiecznych platformach 
internetowych oraz zachęcać ich do tego, gdyż zapewniłoby to podmiotowi danych 
bezpośredni i łatwy dostęp do danych, przy niskim koszcie dla administratorów.

Poprawka 171
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, 
w szczególności ze względu na ich
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powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

długość, kompleksowość lub powtarzający 
się charakter, administrator może pobrać
odpowiednią, ale nienastawioną na zysk,
opłatę za przekazanie wnioskowanych 
informacji lub podjęcie żądanego działania 
lub też może odmówić podjęcia żądanego 
działania. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia wyraźnie przesadnego 
charakteru wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie danych znajdujących się w bazie danych powoduje koszty. Żądanie 
odpowiedniej, ale nienastawionej na zysk, opłaty od podmiotów danych za dostęp do danych 
pomogłoby ograniczyć niepoważne wnioski i ma kluczowe znaczenie w odstraszaniu 
oszustów, mogących uzyskiwać duże ilości danych kredytowych konsumentów, które mogą 
zostać wykorzystane w celu popełniania nadużyć.

Poprawka 172
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i inspektora 
ochrony danych;

a) dane kontaktowe administratora oraz 
ewentualnie przedstawiciela administratora 
i inspektora ochrony danych;

Or. es

Poprawka 173
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)
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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 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

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);

Or. en

Poprawka 174
Antonio López-Istúriz White

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 
administratora, jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f);

b) celów przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone;

Or. es

Uzasadnienie

Wystarczy jasno przedstawić cele przetwarzania, by udzielić podmiotowi koniecznej 
informacji, który w przypadku wątpliwości może zwrócić się o udzielenie dodatkowej, istotnej 
dla siebie informacji. Tym samym nie będzie konieczne dodawanie warunków umowy lub 
warunków ogólnych, ani dodatkowego wyjaśnienia słusznych interesów.

Poprawka 175
Francesco Enrico Speroni
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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 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

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 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

w przypadku gdy przetwarzanie 
dokonywane jest w celach wyłącznie 
handlowych, informacje o kwocie, naturze 
i sposobach dokonywania zapłaty na rzecz 
podmiotu danych, który wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych do celów 
handlowych;

Or. it

Poprawka 176
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) okres przechowywania danych 
osobowych;

c) jeśli to możliwe okresu przechowywania 
danych osobowych;

Or. es

Poprawka 177
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane ;

c) okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane lub, gdy nie jest to 
możliwe, kryteria służące określeniu tego 
okresu;

Or. pl

Poprawka 178
Klaus-Heiner Lehne

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 wraz 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 179
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Poprawka 180
Klaus-Heiner Lehne

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

Poprawka 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Podmioty danych mają prawo uzyskać natychmiastowe powiadomienie, jeśli stwierdzono, że 
ktoś miał nielegalnie dostęp do ich danych osobowych w celu wykorzystania ich przeciw nim 
(na przykład aby umieścić na czarnej liście działaczy związków zawodowych i uniemożliwić 
im znalezienie zatrudnienia).

Poprawka 182
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w momencie uzyskania danych 
osobowych od podmiotu danych; o

a) w sensie ogólnym w momencie 
uzyskania danych osobowych od podmiotu 
danych lub możliwie najwcześniej, jeśli 
wyżej wymienione okoliczności nie są 
możliwe, wymagają nadmiernego wysiłku 
lub pogarszają gwarancje, z jakich 
korzysta podmiot danych; o

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre działania mogą wymagać pewnej minimalnej elastyczności, której właściwe 
wykorzystanie łatwo mogłyby kontrolować organy nadzorcze.  Z drugiej strony, w zależności 
od sposobu gromadzenia danych, udzielanie informacji natychmiast po wydarzeniu –
pisemnie lub on-line – zapewniłoby lepsze gwarancje podmiotowi, który wtedy mógłby lepiej 
zorientować się w sytuacji. 

Poprawka 183
Klaus-Heiner Lehne

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 

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

szczególne okoliczności, w których dane są 
zbierane lub przetwarzane w inny sposób 
lub jeśli przewiduje się ujawnienie innemu 
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

Poprawka 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty danych powinny zawsze mieć prawo wiedzieć, czy ktoś miał nielegalnie dostęp do 
ich danych osobowych, zwłaszcza w celu wykorzystania ich przeciw nim, na przykład aby 
umieścić na czarnej liście działaczy związków zawodowych i uniemożliwić im znalezienie 
zatrudnienia; istnieje wiele przykładów tego typu nielegalnych praktyk (zob. ICO UK 2009 
Consultancy Association Case on blacklisting).

Poprawka 185
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

danych a udzielenie tych informacji 
okazało się niemożliwe lub wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku oraz 
spowodowałoby nadmierne obciążenie 
biurokratyczne, zwłaszcza jeśli 
przetwarzanie odbywa się w MŚP, zgodnie 
z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw1;
lub
_____________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że MŚP nie zostaną poddane zbędnym 
obciążeniom administracyjnym przez rozporządzenie.

Poprawka 186
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów kategorii odbiorców, o których 
mowa w ust. 1 lit. f), wymogów 
dotyczących zawiadomienia o 
potencjalnym dostępie, o których mowa w 
ust. 1 lit. g), kryteriów przekazywania 
dalszych informacji, o których mowa w 
ust. 1 lit. h), niezbędnych dla niektórych 
sektorów i w niektórych sytuacjach oraz 
warunków i odpowiednich gwarancji w 
przypadku wyjątków określonych w ust. 5 
lit. b).. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

skreślony
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średnich przedsiębiorców

Or. es

Uzasadnienie

Akty delegowane ujęte w ust. 7 wykraczają poza ogólne ograniczenia dotyczące 
wykorzystania tej techniki, a zatem stanowią w pewnym sensie kwestie, które należy 
rozwiązać we właściwym tekście rozporządzenia.

Poprawka 187
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania 
od administratora, na wniosek złożony w 
dowolnym momencie, potwierdzenia, czy 
przetwarzane są dane osobowe odnoszące 
się do niego. W przypadku przetwarzania 
takich danych osobowych administrator 
przekazuje następujące informacje:

1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania 
od administratora, na wniosek złożony w 
dowolnym momencie, potwierdzenia, czy 
przetwarzane są dane osobowe odnoszące 
się do niego. W przypadku przetwarzanie 
przez administratora dużej liczby zbiorów 
odnoszących się do podmiotu danych, 
może zwrócić się on do podmiotu danych 
– zanim zostanie udzielona informacja – o 
sprecyzowanie koniecznych szczegółów 
odnośnie tego, który zbiór lub zbiory albo 
z jakiego zakresu działalności odnoszą się 
do wniosku podmiotu danych.  W 
przypadku przetwarzania takich danych 
osobowych administrator przekazuje 
następujące informacje:

Or. es

Poprawka 188
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okres przechowywania danych 
osobowych;

d) okres przechowywania danych 
osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, 
kryteria służące określeniu tego okresu;

Or. pl

Poprawka 189
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) znaczenie i przewidywane skutki 
takiego przetwarzania, co najmniej w 
przypadku środków, o których mowa w art. 
20.

h) przewidywane skutki takiego 
przetwarzania, co najmniej w przypadku 
środków, o których mowa w art. 20.

Or. es

Poprawka 190
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w stosownych przypadkach, jeśli dane 
są zbierane i przetwarzane w zamian za 
świadczenie bezpłatnych usług, 
oszacowaną przez administratora wartość 
przetworzonych danych podmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dane osobowe są dobrem wymiennym, a podmioty danych są w większości nieświadome 
wartości ich danych dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających. Przekazanie 
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oszacowanej przez administratora wartości podmiotowi danych, jeśli o nią wystąpiono, 
umożliwiłoby podmiotom danych podjęcie w pełni świadomej decyzji o wykorzystaniu ich 
danych i pomogłoby także ograniczyć jednostronność rynku, zwiększając rolę konsumentów.

Poprawka 191
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w przypadku środków opartych na 
profilach, zrozumiałe informacje o 
zasadach zastosowanych przy 
profilowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa podmiotów danych są niezbędne do tego, aby umożliwić podmiotom danych zadbanie 
o ochronę własnych danych i egzekwowanie swoich praw w stosunku do administratorów. 
Stanowią one jedną z najważniejszych możliwości pociągania administratorów do 
odpowiedzialności. Z tego też względu należy wzmocnić prawo do informacji, dostępu, 
poprawienia i wykreślenia oraz do przenoszenia danych, aby użytkownicy rozumieli, co się 
dzieje z ich danymi i mogli sprawować nad tym kontrolę. Wyjątki i zwolnienia powinny być 
bardzo ograniczone.

Poprawka 192
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot danych ma prawo do 
uzyskania od administratora informacji 
na temat danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu. Jeśli 
podmiot danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także

skreślony
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przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

Or. es

Uzasadnienie

Fragment ten jest zbędny, gdyż komunikowaniem danych zajęto się już w poprzednim ustępie, 
a poza tym drugi akapit ponownie podejmuje zagadnienie neutralności technologicznej w 
sposób sprzeczny do naszych poglądów wyrażonych poprzednio.

Poprawka 193
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania 
od administratora informacji na temat 
danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu. Jeśli podmiot danych składa 
wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania 
od administratora informacji na temat 
danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu. Jeśli podmiot danych składa 
wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.
Administrator sprawdza tożsamość 
podmiotu danych zwracającego się o 
dostęp do danych w granicach art. 5-10 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 194
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 1 nie ma zastosowania do danych 
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opatrzonych pseudonimem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi część pakietu poprawek umożliwiających stosowanie danych 
opatrzonych pseudonimem i anonimowych i zachęci do stosowania dobrej praktyki 
biznesowej chroniącej interesy podmiotów danych. Zagwarantowanie, że dane osobowe nie 
mogą być przypisane podmiotowi danych (ponieważ nie mogą zostać powiązane wstecz z 
podmiotem danych bez wykorzystania dodatkowych danych), przyczynia się do wsparcia 
komercyjnego wykorzystania danych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony 
konsumentów.

Poprawka 195
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo do bycia zapomnianym i do 
usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do bycia zapomnianym jest pojęciem w większości przypadków nieadekwatnym do 
sposobu, w jaki informacja o podmiotach danych krąży w środowisku internetowym. Uznanie 
prawa podmiotu danych do bycia zapomnianym wymagałoby zbyt wysokiego poziomu 
biurokratycznych wydatków na jego przestrzeganie i byłoby prawdopodobnie niemożliwe do 
wykonania lub zagwarantowania. Niemniej jednak w wielu okolicznościach prawo do 
usunięcia danych można podtrzymać.

Poprawka 196
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane nie są już potrzebne do celów, do 
których były zebrane lub przetwarzane w 
inny sposób;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest wyraźnie określić, kiedy dane osobowe ostatecznie tracą wartość użytkową do 
celów komercyjnych. Systematyczne usuwanie danych w przypadku, gdy nie są bezpośrednio 
wykorzystywane, pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalne koszty przestrzegania przepisów.

Poprawka 197
Sajjad Karim

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 
przechowywania, na który wyrażono 
zgodę;

Or. en

Uzasadnienie

Ten wymóg jest zbyt ogólny i pociągałby za sobą znaczne koszty przestrzegania przepisów, 
gdyż dane musiałyby być systematycznie usuwane, gdyby nie było już prawnego uzasadnienia 
do ich zatrzymywania.

Poprawka 198
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie danych nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem z innych 
powodów.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalne skutki tego zapisu są niejasne i musiałyby zostać doprecyzowane.

Poprawka 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nie istnieją inne niż zgoda podmiotu 
danych podstawy prawne do 
przetwarzania danych.

Or. pl

Poprawka 200
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Prawo do usuwania danych nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy 
zatrzymanie danych osobowych jest 
niezbędne w celu wykonania umowy 
między strukturą a podmiotem danych lub 
w celu zapobiegania nadużyciom, albo 
gdy istnieje przepisowy wymóg 
zatrzymania tych danych.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta nowa propozycja ustanawia odpowiednie okoliczności ograniczenia prawa podmiotu 
danych do ich usunięcia w kontekście tego, co jest konieczne do celów komercyjnych lub 
regulacyjnych.

Poprawka 201
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucje kredytowe zatrzymujące 
dane z poniższych powodów są zwolnione 
z wymogów określonych w tym artykule:
– zarządzanie ryzykiem;
– spełnianie wymogów unijnych lub 
międzynarodowych w zakresie nadzoru i 
zgodności;
– nadużycia rynkowe.

Or. en

Poprawka 202
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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 203
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Prawa podmiotów danych są niezbędne do tego, aby umożliwić podmiotom danych zadbanie 
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o ochronę własnych danych i egzekwowanie swoich praw w stosunku do administratorów. 
Stanowią one jedną z najważniejszych możliwości pociągania administratorów do 
odpowiedzialności. Z tego też względu należy wzmocnić prawo do informacji, dostępu, 
poprawienia i wykreślenia oraz do przenoszenia danych, aby użytkownicy rozumieli, co się 
dzieje z ich danymi i mogli sprawować nad tym kontrolę. Wyjątki i zwolnienia powinny być 
bardzo ograniczone.

Poprawka 204
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku jawnego lub utajonego 
umożliwienia przez administratora, o 
którym mowa w ust. 1, dostępu do danych 
osobowych osobom trzecim, podejmuje on 
wszelkie uzasadnione i proporcjonalne do 
swoich możliwości 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.

W przypadku gdy administrator, który 
udzielił dostępu do danych osobowych, 
zniknął, przestał istnieć lub z jakiś innych 
powodów nie można się z nim 
skontaktować, podmiot danych ma prawo 
uzyskać od administratorów trzecich 
usunięcie wszelkich linków, kopii i 
reprodukcji danych osobowych.

Or. es

Uzasadnienie

Kwestia, czy odpowiedzialność za działania osoby przyjmującej dane spoczywa na tej, która 
je przekazała, wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia, w oparciu o fakty i okoliczności, co 
różni się zasadniczo od zrzucenia pewnej obiektywnej odpowiedzialności w oparciu o prawo 
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do bycia zapomnianym.

Poprawka 205
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do wykonywania prawa wolności 
wypowiedzi zgodnie z art. 80;

a) do wykonywania prawa wolności 
wypowiedzi zgodnie z art. 80; lub w 
przypadku świadczenia usługi 
społeczeństwa informacyjnego 
ułatwiającej dostęp do takiej wypowiedzi.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis zaproponowany przez Komisję w wystarczającym stopniu umożliwia mediom obronę 
swoich praw w dobie informacji cyfrowej.

Poprawka 206
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu realizacji interesu publicznego w 
dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z 
art. 81;

b) dla celów opieki zdrowotnej lub w celu 
realizacji interesu publicznego w 
dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z 
art. 81;

Or. en

Uzasadnienie

W żywotnym interesie podmiotu danych leży utrzymywanie kompletnego zbioru danych o 
swoim zdrowiu, aby przez całe życie otrzymywać możliwie najlepszą opiekę zdrowotną. 
Prawo do bycia zapomnianym nie powinno mieć zastosowania, jeżeli dane są przetwarzane 
dla celów opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 81 lit. a).
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Poprawka 207
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d)

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 na mocy prawa Unii
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;

Or. es

Poprawka 208
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadkach określonych w ust. 4. e) w przypadkach określonych w ust. 4.

W przypadkach określonych w lit. a) – d) 
podmiot danych może korzystać z prawa 
do sprzeciwu wobec stworzenia linków lub 
kopii albo reprodukcji swoich danych 
osobowych. O wykonalności tego prawa 
decyduje się w świetle wszystkich 
zaistniałych w danym przypadku 
okoliczności, wkładając wysiłek w to, by 
jednocześnie nie udaremnić konkretnej 
podstawy pod zachowywanie danych.

Or. es
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Poprawka 209
Antonio López-Istúriz White

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. es

Uzasadnienie

Odnośnie do aktów delegowanych nie możemy zaakceptować ust. 9 tego artykułu, gdyż 
przewiduje on uregulowanie aspektów, które mają podstawowe znacznie dla odpowiedniego 
zrozumienia ustawy. Jeśli się uzna, że aspekty te należy koniecznie ująć, należy dokonać tego 
w samym rozporządzeniu.

Poprawka 210
Antonio López-Istúriz White

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 

1. Podmiot danych ma prawo, jeśli dane 
osobowe są przetwarzane w sposób 
elektroniczny oraz w zorganizowanym 
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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.

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.

Jeśli format, o jaki wnosi podmiot, jest 
różny od formatu przetworzenie, 
administrator może nałożyć opłatę za 
przekonwertowanie, która nie przekracza 
wartości kosztów usługi świadczonej na 
rynku. 

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzenie opłaty jest uzasadnione, gdyż wniosek dotyczący określonego formatu, który 
nie odpowiada formatowi przetworzenia, wymaga świadczenia nowej usługi, które koszty 
trzeba pokryć. Z drugiej strony, skoro możliwe jest uzyskanie danych w określonym formacie, 
wydaje się logiczne, że kosztów konwersji nie powinien ponosić administrator. Rozsądne jest 
zatem przewidzenie możliwości nałożenia odpowiedniej opłaty za przetworzenie danych na 
wnioskowany format.

Poprawka 211
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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, do uzyskania od 
administratora kopii danych podlegających 
przetwarzaniu w formacie elektronicznym, 
interoperacyjnym i zorganizowanym, 
który jest powszechnie używany i 
umożliwia dalsze wykorzystywanie przez 
podmiot danych.
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Or. en

Uzasadnienie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Poprawka 212
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Administrator, z którego baz zostają 
wycofane dane osobowe, przystępuje do 
ich usuwania, chyba że inny obowiązujący 
przepis obejmuje ciągłość ich 
przetwarzania. Prawo Unii i przepisy 
państw członkowskich mogą regulować 
przypadki, co do których istnieje prawny 
obowiązek przechowywania danych, w 
oparciu o cele interesu publicznego 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, w 
poszanowaniu istoty prawa do ochrony 
danych osobowych.

Or. es

Uzasadnienie

W zasadzie przenoszenie danych – w znaczeniu uzyskania kopii danych – niekoniecznie 
zakłada ich usuwanie. Trzeba jednak podnieść tę kwestię jeśli mowa o przenoszeniu danych w 
sensie stricte, tj. między administratorami. Pewne gwarancje są tu potrzebne, by objąć 
przypadki, w których konieczne jest przechowywanie danych.
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Poprawka 213
Sajjad Karim

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, o którym mowa 
w ust. 1, oraz techniczne standardy, 
sposoby i procedury przekazywania 
danych osobowych na mocy ust. 2 określa 
administrator poprzez odniesienie do 
zharmonizowanych standardów 
branżowych, a jeżeli nie są one jeszcze 
określone, opracowują je zainteresowane 
strony z branży za pośrednictwem 
organów normalizacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska nie powinna być organem podejmującym decyzje w kwestii 
wprowadzenia zharmonizowanego elektronicznego formatu przekazywania danych. Podejście 
zaproponowane w powyższej poprawce jest ponadto bardziej neutralne pod względem 
technologicznym i odpowiedniejsze ze względu na szereg sektorów objętych omawianym 
rozporządzeniem.

Poprawka 214
Klaus-Heiner Lehne

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 

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 
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wolności podmiotu danych. może dłużej korzystać z tych danych.

Or. en

Poprawka 215
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do 
celów marketingu bezpośredniego, 
podmiot danych ma prawo nieodpłatnie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego 
danych osobowych do takich celów 
marketingowych. O prawie tym należy 
wyraźnie poinformować podmiot danych w 
zrozumiały sposób, tak by informację tę 
można było łatwo odróżnić od innych 
informacji

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do 
celów marketingu, podmiot danych ma 
prawo nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania jego danych osobowych do 
takich celów marketingowych. O prawie 
tym należy wyraźnie poinformować 
podmiot danych w zrozumiały sposób, tak 
by informację tę można było łatwo 
odróżnić od innych informacji.

Or. it

Poprawka 216
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku podtrzymania sprzeciwu 
na mocy ust. 1 i 2, administrator nie może 
wykorzystywać ani w inny sposób 
przetwarzać przedmiotowych danych 
osobowych,

3. W przypadku podtrzymania sprzeciwu 
na mocy ust. 1, administrator podaje do 
wiadomości podmiotu danych ważne i 
uzasadnione podstawy, które mają 
zastosowanie zgodnie z ust. 1, lub w 
przeciwnym przypadku zaprzestaje 
wykorzystywania lub przetwarzania w 
jakikolwiek inny sposób odnośnych 
danych osobowych, kiedy sprzeciw jest 
podtrzymany na mocy ust. 2, nie może 
wykorzystywać ani w inny sposób 
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przetwarzać przedmiotowych danych 
osobowych .

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli administrator może powołać się na ważne i uzasadnione przesłanki w odpowiedzi na 
wykorzystanie prawa do sprzeciwu, nie wydaje się oczywiste, dlaczego wniesienie sprzeciwu 
miałoby wywołać skutki określone w ust. 3.

Poprawka 217
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli dane opatrzone pseudonimem 
są przetwarzane na mocy art. 6 ust. 1 lit. 
g), podmiot danych ma prawo 
nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania. O prawie tym należy 
wyraźnie poinformować podmiot danych 
w zrozumiały sposób, tak by informację tę 
można było łatwo odróżnić od innych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ta część pakietu poprawek umożliwiających stosowanie danych opatrzonych pseudonimem i 
anonimowych zachęci do stosowania dobrej praktyki biznesowej chroniącej interesy 
podmiotów danych.  Zagwarantowanie, że dane osobowe nie mogą być przypisane 
podmiotowi danych (ponieważ nie mogą zostać powiązane wstecz z podmiotem danych bez 
wykorzystania dodatkowych danych), przyczynia się do wsparcia komercyjnego 
wykorzystania danych, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony konsumentów.

Poprawka 218
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki oparte na profilowaniu Środki oparte na automatycznym 
przetwarzaniu

Or. en

Uzasadnienie

Art. 20 dotyczy raczej automatycznego przetwarzania niż profilowania. Zatem tytuł 
omawianego artykułu powinien zostać zmieniony na „Środki oparte na automatycznym 
przetwarzaniu”.

Poprawka 219
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna ma prawo nie 
podlegać środkowi, który wywołuje skutki 
prawne dotyczące tej osoby fizycznej lub 
ma istotny wpływ na tę osobę fizyczną, a 
który opiera się wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych 
mającym służyć ocenie niektórych 
aspektów osobistych tej osoby fizycznej 
lub też analizie bądź przewidzeniu 
zwłaszcza wyników w pracy, sytuacji 
ekonomicznej, miejsca przebywania, 
zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania tej osoby 
fizycznej.

1. Podmiot danych nie podlega decyzji, 
która jest niesprawiedliwa lub 
dyskryminująca, i która opiera się 
wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu danych mającym służyć 
ocenie niektórych aspektów osobistych
tego podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 20 w obecnej formie nie uznaje pozytywnego zastosowania profilowania ani nie 
uwzględnia różnych poziomów zagrożenia lub wpływu na prywatność osób poddanych 
profilowaniu. Ponieważ wniosek kładzie nacisk na techniki, które są albo nieuczciwe, albo 
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dyskryminujące, zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2005/29/WE, podejście w tym 
wniosku jest bardziej neutralne pod względem technologicznym i skupia się raczej na 
negatywnym zastosowaniu technik profilowania niż na samej technologii.

Poprawka 220
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna ma prawo nie 
podlegać środkowi, który wywołuje skutki 
prawne dotyczące tej osoby fizycznej lub 
ma istotny wpływ na tę osobę fizyczną, a
który opiera się wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych 
mającym służyć ocenie niektórych 
aspektów osobistych tej osoby fizycznej lub 
też analizie bądź przewidzeniu zwłaszcza 
wyników w pracy, sytuacji ekonomicznej, 
miejsca przebywania, zdrowia, preferencji 
osobistych, wiarygodności lub zachowania 
tej osoby fizycznej.

1. Każdy podmiot danych ma prawo nie 
podlegać decyzji, która wywołuje skutki 
prawne dotyczące tego podmiotu danych
lub ma negatywny wpływ na ten podmiot 
danych, a która opiera się wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych 
mającym służyć ocenie niektórych 
aspektów osobistych tego podmiotu 
danych lub też analizie bądź przewidzeniu 
zwłaszcza wyników w pracy, sytuacji 
ekonomicznej, miejsca przebywania, 
zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania tej osoby 
fizycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę, że pewne działania związane z profilowaniem są źródłem znacznych 
korzyści dla konsumentów i mogą stanowić solidną podstawę dla dobrej obsługi konsumenta. 
Szeroka definicja profilowania nie rozróżnia rutynowego przetwarzania danych o charakterze 
pozytywnym i profilowania o cechach negatywnych. Profilowanie pozytywne wykorzystuje się 
często do dopasowania usług do konsumentów poprzez rejestrowanie ich potrzeb i 
preferencji.

Poprawka 221
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna ma prawo nie 
podlegać środkowi, który wywołuje skutki 
prawne dotyczące tej osoby fizycznej lub 
ma istotny wpływ na tę osobę fizyczną, a 
który opiera się wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych 
mającym służyć ocenie niektórych 
aspektów osobistych tej osoby fizycznej 
lub też analizie bądź przewidzeniu 
zwłaszcza wyników w pracy, sytuacji 
ekonomicznej, miejsca przebywania, 
zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania tej osoby 
fizycznej.

1. Każda osoba fizyczna ma prawo nie 
podlegać – zarówno w świecie realnym, 
jak i w środowisku internetowym –
środkowi, który wywołuje skutki prawne 
dotyczące tej osoby fizycznej lub ma 
istotny wpływ na tę osobę fizyczną, a który 
opiera się wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu danych mającym służyć 
ocenie niektórych aspektów osobistych tej 
osoby fizycznej lub też analizie bądź 
przewidzeniu zwłaszcza wyników w pracy, 
sytuacji ekonomicznej, miejsca 
przebywania, zdrowia, preferencji 
osobistych, wiarygodności lub zachowania 
tej osoby fizycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Poprawka 222
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, dana osoba 
może zostać poddana jednemu ze 
środków, o których mowa w ust. 1, jedynie 
wtedy gdy przetwarzanie:

skreślony

a) odbywa się w trakcie zawierania lub 
wykonania umowy, jeśli wniosek w 
sprawie zawarcia lub wykonania umowy 
złożony przez podmiot danych został 
zrealizowany lub jeśli przewidziano 
właściwe środki w celu zabezpieczenia 
słusznych interesów podmiotu danych, jak 
np. prawo do uzyskania interwencji ze 
strony człowieka; lub
b) jest wyraźnie dozwolone przez prawo 
Unii lub państwa członkowskiego, które 
ustanawia również właściwe środki w celu 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych; lub
c) odbywa się na podstawie zgody 
podmiotu danych, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 7 oraz 
właściwych gwarancji.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z poprawką zaproponowaną do ust. 1.

Poprawka 223
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, dana osoba 
może zostać poddana jednemu ze środków, 
o których mowa w ust. 1, jedynie wtedy 
gdy przetwarzanie:

2. Z zastrzeżeniem innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, w tym ust. 3 i 
4, dana osoba może zostać poddana 
jednemu ze środków, o których mowa w 
ust. 1, jedynie wtedy, gdy przetwarzanie:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 224
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odbywa się w trakcie zawierania lub 
wykonania umowy, jeśli wniosek w 

a) jest niezbędne do zawarcia lub 
wykonania umowy, jeśli wniosek w 
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sprawie zawarcia lub wykonania umowy 
złożony przez podmiot danych został 
zrealizowany lub jeśli przewidziano 
właściwe środki w celu zabezpieczenia 
słusznych interesów podmiotu danych, jak 
np. prawo do uzyskania interwencji ze 
strony człowieka; lub

sprawie zawarcia lub wykonania umowy 
złożony przez podmiot danych został 
zrealizowany lub jeśli przewidziano 
właściwe środki w celu zabezpieczenia 
słusznych interesów podmiotu danych, w 
tym prawo do uzyskania zrozumiałych 
informacji o zasadach zastosowanych przy 
profilowaniu oraz prawo do uzyskania
interwencji ze strony człowieka, w tym 
wyjaśnienia decyzji podjętej po takiej 
interwencji; lub

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 225
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest wyraźnie dozwolone przez prawo 
Unii lub państwa członkowskiego, które 
ustanawia również właściwe środki w celu 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych; lub

b) jest wyraźnie dozwolone przez prawo 
Unii lub państwa członkowskiego, które 
ustanawia również właściwe środki w celu 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych i które chroni podmioty 
danych przed ewentualną dyskryminacją 
wynikającą ze środków przedstawionych w 
ust. 1; lub

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 226
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest wyraźnie dozwolone przez prawo b) jest dozwolone przez prawo Unii lub 
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Unii lub państwa członkowskiego, które 
ustanawia również właściwe środki w celu 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych; lub

państwa członkowskiego, które ustanawia 
również właściwe środki w celu 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych; lub

Or. fr

Poprawka 227
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odbywa się na podstawie zgody 
podmiotu danych, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 7 oraz 
właściwych gwarancji.

c) jest legalne stosownie do art. 6 ust. 1 lit. 
a)–f) niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 228
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odbywa się na podstawie zgody 
podmiotu danych, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 7 oraz 
właściwych gwarancji.

c) odbywa się na podstawie zgody 
podmiotu danych, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 7 oraz 
właściwych gwarancji, w tym skutecznej 
ochrony przed ewentualną dyskryminacją 
wynikającą ze środków przedstawionych w 
ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 229
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odbywa się na podstawie zgody 
podmiotu danych, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 7 oraz 
właściwych gwarancji.

c) odbywa się na podstawie sytuacji, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a)–f).

Or. fr

Poprawka 230
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych osoby 
fizycznej, nie opiera się jedynie na 
szczególnych kategoriach danych 
osobowych, o których mowa w art. 9.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z poprawką zaproponowaną do ust. 1.

Poprawka 231
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych osoby 
fizycznej, nie opiera się jedynie na
szczególnych kategoriach danych 
osobowych, o których mowa w art. 9.

3. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych osoby 
fizycznej, nie obejmuje ani nie generuje 
danych należących do szczególnych
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w art. 9, z wyłączeniem przypadków 
wchodzących w zakres wyjątków 
wymienionych w art. 9 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 232
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakazuje się profilowania, które (w 
sposób zamierzony lub nie) skutkuje 
dyskryminacją osób ze względu na ich 
rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy 
polityczne, religię lub przekonania, 
przynależność do związków zawodowych 
lub orientację seksualną, albo (w sposób 
zamierzony lub nie) skutkuje środkami 
mającymi taki efekt.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 233
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Automatycznego przetwarzania 
danych osobowych, które ma służyć 
ocenie niektórych aspektów osobistych 
osoby fizycznej, nie wykorzystuje się do 
identyfikowania lub indywidualizowania 
dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 234
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach o których mowa w ust. 
2, informacje, które ma przekazać 
administrator na mocy art. 14, obejmują 
informacje dotyczące istnienia 
przetwarzania w drodze środka takiego jak 
ten, o którym mowa w ust. 1 oraz 
przewidywanego wpływu tego 
przetwarzania na podmiot danych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z poprawką zaproponowaną do ust. 1.

Poprawka 235
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach o których mowa w ust. 
2, informacje, które ma przekazać 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 
2, informacje, które ma przekazać 
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administrator na mocy art. 14, obejmują 
informacje dotyczące istnienia 
przetwarzania w drodze środka takiego jak 
ten, o którym mowa w ust. 1 oraz 
przewidywanego wpływu tego 
przetwarzania na podmiot danych.

administrator na mocy art. 14 i 15, 
obejmują informacje dotyczące istnienia 
przetwarzania w drodze środka takiego jak 
ten, o którym mowa w ust. 1, oraz 
przewidywanego wpływu tego 
przetwarzania na podmiot danych, jak 
również dostępu do zasad leżących u 
podstaw danych podlegających 
przetwarzaniu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 236
Antonio López-Istúriz White

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 

skreślony
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kryteriów i warunków odpowiednich 
środków służących zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotu danych, o 
których mowa w ust. 2.

Or. es

Poprawka 237
Sajjad Karim

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

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z poprawką zaproponowaną do ust. 1.

Poprawka 238
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 

5. W terminie sześciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 86 w celu 
doprecyzowania kryteriów i warunków 
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słusznych interesów podmiotu danych, o 
których mowa w ust. 2.

odpowiednich środków służących 
zabezpieczeniu słusznych interesów
podmiotów danych, o których mowa w ust. 
2. Przed przedstawieniem wniosków 
Komisja konsultuje się w ich sprawie z 
przedstawicielami podmiotów danych i z 
Europejską Radą Ochrony Danych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 239
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator przyjmuje polityki i 
realizuje odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, by przetwarzanie danych 
osobowych odbywało się zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem oraz 

1. Administrator może przyjmować polityki 
i realizuje odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, by przetwarzanie danych 
osobowych odbywało się zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem oraz 
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wykazania tej zgodności. wykazania tej zgodności.

Or. es

Poprawka 240
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przewidziane w ust. 1 obejmują 
w szczególności:

2. Środki przewidziane w ust. 1 obejmują, 
w przypadkach i zgodnie z przepisami 
określonymi w niniejszym rozdziale:

Or. es

Poprawka 241
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przewidziane w ust. 1 obejmują
w szczególności:

2. Środki przewidziane w ust. 1 mogą 
obejmować w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej jest promować te środki jako dobre praktyki, zwłaszcza że w przeciwnym razie stwarza 
to nierealistyczne zobowiązanie z punktu widzenia organu regulacyjnego.

Poprawka 242
Antonio López-Istúriz White

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

e) wyznaczenie inspektora ochrony danych 
zgodnie z art. 35 ust. 1.

e) wyznaczenie inspektora ochrony danych 
zgodnie z art. 35 ust. 1 lub obowiązek i 
utrzymanie certyfikacji zgodnie z polityką 
certyfikacji określoną przez Komisję.

Or. es

Poprawka 243
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 244
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty wdrożenia, 

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty wdrożenia, 
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administrator, zarówno w momencie 
ustalania środków niezbędnych do 
przetwarzania, jak i w momencie samego 
przetwarzania, wdraża odpowiednie środki 
i procedury techniczne i organizacyjne, tak 
by przetwarzanie odpowiadało wymogom 
niniejszego rozporządzenia oraz 
gwarantowało ochronę praw podmiotu 
danych.

administrator, zarówno w momencie 
ustalania środków niezbędnych do 
przetwarzania, jak i w momencie samego 
przetwarzania, wdraża odpowiednie do 
rozwijanej działalności i do swych celów
środki i procedury techniczne i 
organizacyjne, tak by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom niniejszego 
rozporządzenia oraz gwarantowało ochronę 
praw podmiotu danych.

Or. es

Poprawka 245
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty wdrożenia, 
administrator, zarówno w momencie 
ustalania środków niezbędnych do 
przetwarzania, jak i w momencie samego 
przetwarzania, wdraża odpowiednie środki 
i procedury techniczne i organizacyjne, 
tak by przetwarzanie odpowiadało 
wymogom niniejszego rozporządzenia oraz
gwarantowało ochronę praw podmiotu 
danych.

1. W razie potrzeby mogą zostać przyjęte 
obowiązkowe środki mające na celu 
zadbanie o to, by kategorie towarów lub 
usług uwzględniały już w fazie 
projektowania wymogi niniejszego 
rozporządzenia odnoszące się do ochrony 
osób w kontekście przetwarzania danych 
osobowych i posiadały domyślne 
ustawienia spełniające te wymogi. Takie 
środki opierają się na normalizacji 
zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającym 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz 
uchylającym decyzję 87/95/EWG i decyzję 
nr 1673/2006/WE].

Or. en
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Uzasadnienie

Mamy tu do czynienia z częścią pakietu poprawek mających na celu uznanie, że choć 
uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrona danych jako opcja 
domyślna to chwalebna koncepcja, wniosek Komisji nie osiąga wystarczającej pewności 
prawa i stwarza ryzyko ewentualnego ograniczenia swobodnego obrotu.  W celu 
zharmonizowania mających zastosowanie wymogów i umożliwienia swobodnego obrotu 
należy zatem zastosować ustanowiony mechanizm wykorzystania normalizacji, opracowany w 
pakiecie normalizacyjnym.

Poprawka 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty wdrożenia, 
administrator, zarówno w momencie 
ustalania środków niezbędnych do 
przetwarzania, jak i w momencie samego 
przetwarzania, wdraża odpowiednie środki 
i procedury techniczne i organizacyjne, tak 
by przetwarzanie odpowiadało wymogom 
niniejszego rozporządzenia oraz 
gwarantowało ochronę praw podmiotu 
danych.

1. Uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne, aktualny stan wiedzy 
technicznej oraz koszty wdrożenia, 
administrator, zarówno w momencie 
ustalania środków niezbędnych do 
przetwarzania, jak i w momencie samego 
przetwarzania, wdraża odpowiednie środki 
i procedury techniczne i organizacyjne, tak 
by przetwarzanie odpowiadało wymogom 
niniejszego rozporządzenia oraz 
gwarantowało ochronę praw podmiotu 
danych.

Or. pl

Poprawka 247
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu, by domyślnie 
przetwarzane były jedynie te dane 

2. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu, by domyślnie 
przetwarzane były jedynie te dane 
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osobowe, które są niezbędne dla realizacji 
każdorazowego szczególnego celu 
przetwarzania oraz by w szczególności nie 
były one zbierane lub zatrzymywane dłużej 
niż przez okres niezbędny do realizacji 
tych celów, zarówno jeśli chodzi o ilość 
danych, jak i okres ich przechowywania. 
Mechanizmy te zapewniają w 
szczególności, by dane osobowe nie były 
domyślnie udostępniane nieograniczonej 
liczbie osób.

osobowe, których ilość nie jest nadmierna
dla realizacji każdorazowego szczególnego 
celu przetwarzania oraz by w 
szczególności nie były one zbierane lub 
zatrzymywane dłużej niż przez okres 
proporcjonalnie niezbędny do realizacji
tych celów, zarówno jeśli chodzi o ilość 
danych, jak i okres ich przechowywania. 
Mechanizmy te zapewniają w 
szczególności, by dane osobowe nie były 
domyślnie udostępniane nieograniczonej 
liczbie osób.

Or. es

Poprawka 248
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu, by domyślnie 
przetwarzane były jedynie te dane 
osobowe, które są niezbędne dla realizacji 
każdorazowego szczególnego celu 
przetwarzania oraz by w szczególności nie 
były one zbierane lub zatrzymywane dłużej 
niż przez okres niezbędny do realizacji 
tych celów, zarówno jeśli chodzi o ilość 
danych, jak i okres ich przechowywania. 
Mechanizmy te zapewniają w 
szczególności, by dane osobowe nie były 
domyślnie udostępniane nieograniczonej 
liczbie osób.

2. Do czasu przyjęcia obowiązkowych 
środków określonych w ust. 1 państwa 
członkowskie dbają o to, by nie nakładać 
na towary ani usługi obowiązkowych 
wymogów w zakresie ochrony osób w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych już w fazie projektowania lub 
ochrony danych jako opcji domyślnej, 
które mogłyby utrudnić wprowadzenie 
towarów do obrotu, swobodny obrót 
takimi towarami i swobodne świadczenie 
usług w obrębie państw członkowskich i 
między nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Mamy tu do czynienia z częścią pakietu poprawek mających na celu uznanie, że choć 
uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrona danych jako opcja 
domyślna to chwalebna koncepcja, wniosek Komisji nie osiąga wystarczającej pewności 
prawa i stwarza ryzyko ewentualnego ograniczenia swobodnego obrotu.  W celu 



PE500.695v01-00 118/229 AM\920534PL.doc

PL

zharmonizowania mających zastosowanie wymogów i umożliwienia swobodnego obrotu 
należy zatem zastosować ustanowiony mechanizm wykorzystania normalizacji.

Poprawka 249
Antonio López-Istúriz White

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Nakaz ten jest zbędny. Podtrzymujemy ogólne podejście oparte na zasadzie rozliczalności, 
które powinno prowadzić organy do koncentrowania się w głównej mierze na celach i 
wynikach, a nie na środkach. Cel niniejszego zapisu może zostać osiągnięty poprzez tworzenie 
katalogu najlepszych praktyk, które można udostępniać zainteresowanym, bez przyjmowania 
rygorystycznie normatywnego podejścia.

Poprawka 250
Sajjad Karim

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 

skreślony
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mechanizmów, o których mowa w ust. 1 i 
2, w szczególności wymogów w zakresie 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania w odniesieniu do sektorów, 
produktów i usług.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest zgodna z proponowaną zmianą w art. 23 ust. 1.

Poprawka 251
Antonio López-Istúriz White

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 akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie co dla poprzedniego ustępu.

Poprawka 252
Sajjad Karim

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 

skreślony
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procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest zgodna z proponowaną zmianą w art. 23 ust. 1.

Poprawka 253
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli administrator określa cele, warunki i 
środki przetwarzania danych osobowych 
wspólnie z innymi administratorami, 
współadministratorzy danych ustalają 
zakres odpowiedzialności za zgodność z 
obowiązkami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia spoczywającej na każdym 
z nich, w szczególności jeśli chodzi o 
procedury i mechanizmy wykonania praw 
podmiotu danych, w drodze wspólnych 
ustaleń.

Jeśli administrator określa cele, warunki i 
środki przetwarzania danych osobowych 
wspólnie z innymi administratorami, 
współadministratorzy danych ustalają 
zakres odpowiedzialności za zgodność z 
obowiązkami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia spoczywającej na każdym 
z nich, w szczególności jeśli chodzi o 
procedury i mechanizmy wykonania praw 
podmiotu danych, w drodze wspólnych 
ustaleń. Aby zapewnić możliwość 
skorzystania z prawa sprzeciwu wobec 
tych ustaleń, należy go udokumentować 
oraz uprzednio powiadomić o nim
podmioty danych; w przeciwnym wypadku 
z powyższych praw można w pełni 
korzystać w odniesieniu do jakichkolwiek 
administratorów, na których spoczywa 
obowiązek dopilnowania, by zostały w 
pełni spełnione warunki określone przez 
prawo.

Or. es

Poprawka 254
Marielle Gallo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli administrator określa cele, warunki i 
środki przetwarzania danych osobowych 
wspólnie z innymi administratorami, 
współadministratorzy danych ustalają 
zakres odpowiedzialności za zgodność z 
obowiązkami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia spoczywającej na każdym 
z nich, w szczególności jeśli chodzi o 
procedury i mechanizmy wykonania praw 
podmiotu danych, w drodze wspólnych 
ustaleń.

Jeśli administrator określa cele 
przetwarzania danych osobowych wspólnie 
z innymi administratorami, 
współadministratorzy danych ustalają 
zakres odpowiedzialności za zgodność z 
obowiązkami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia spoczywającej na każdym 
z nich, w szczególności jeśli chodzi o 
procedury i mechanizmy wykonania praw 
podmiotu danych, w drodze wspólnych 
ustaleń.

Or. fr

Poprawka 255
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) administratora mającego siedzibę w 
państwie trzecim, jeśli Komisja 
zdecydowała, iż dane państwo trzecie 
zapewnia odpowiedni poziom ochrony 
zgodnie z art. 41; lub

skreślona

Or. it

Poprawka 256
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej skreślona
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niż 250 osób; lub

Or. it

Poprawka 257
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej 
niż 250 osób; o

b) przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej 
niż 250 osób, chyba że uprawnione organy 
uznają, iż prowadzone przez te 
przedsiębiorstwa przetwarzanie jest 
wysokiego ryzyka, przy uwzględnieniu ich 
cech, rodzaju danych i liczby osób, 
których ono dotyczy; o

Or. es

Poprawka 258
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) administratora jedynie sporadycznie 
oferującego towary lub usługi podmiotom 
danych mającym miejsce zamieszkania na 
terytorium Unii.

skreślona

Or. it

Poprawka 259
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacja przetwarzania jest 
realizowana w imieniu administratora, 
administrator wybiera podmiot 
przetwarzający dający wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków i procedur technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom niniejszego 
rozporządzenia i gwarantowało ochronę 
praw podmiotów danych, w szczególności 
jeśli chodzi o techniczne środki 
bezpieczeństwa i środki organizacyjne 
regulujące przetwarzanie, które ma być 
prowadzone, oraz zapewnia zgodność z 
tym środkami.

1. Jeśli operacja przetwarzania jest 
realizowana w imieniu administratora i 
obejmuje przetwarzanie danych, które 
umożliwiłoby podmiotowi 
przetwarzającemu wystarczające 
zidentyfikowanie podmiotu danych,
administrator wybiera podmiot 
przetwarzający dający wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków i procedur technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom niniejszego 
rozporządzenia i gwarantowało ochronę 
praw podmiotów danych, w szczególności 
jeśli chodzi o techniczne środki 
bezpieczeństwa i środki organizacyjne 
regulujące przetwarzanie, które ma być 
prowadzone, oraz zapewnia zgodność z 
tym środkami. Za zapewnienie 
przestrzegania wymogów niniejszego 
rozporządzenia wyłączną 
odpowiedzialność ponosi administrator.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy zidentyfikowanie podmiotu danych przez podmiot przetwarzający jest 
technicznie niemożliwe z powodu samych technik anonimizowania, art. 26 nie ma 
zastosowania. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych stworzy zachętę dla inwestycji w 
technologie skutecznego anonimizowania i korzystania z solidnych systemów ograniczania 
dostępu. W artykule należy wyraźnie zawrzeć główną zasadę, zgodnie z którą podstawową i 
bezpośrednią odpowiedzialność za przetwarzanie ponosi administrator.

Poprawka 260
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie przez podmiot 2. Przetwarzanie przez podmiot 
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przetwarzający jest regulowane umową lub 
innym aktem prawnym wiążącym podmiot 
przetwarzający z administratorem i 
stanowiącym w szczególności, że podmiot 
przetwarzający:

przetwarzający jest regulowane umową lub 
innym aktem prawnym wiążącym podmiot 
przetwarzający z administratorem, który 
zostaje udokumentowany w formie 
pozwalającej na jej zachowanie, i 
stanowiącym w szczególności, że podmiot 
przetwarzający:

Or. es

Poprawka 261
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zatrudnia inny podmiot przetwarzający 
jedynie za uprzednią zgodą 
administratora;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskania przez podmiot przetwarzający uprzedniej zgody administratora na 
zatrudnienie podległych mu podmiotów przetwarzających nakłada obowiązek bez wyraźnej 
korzyści na rzecz większej ochrony danych. Tym bardziej, że wymaganie uzyskania uprzedniej 
zgody na wykorzystanie konkretnych podmiotów przetwarzających jest niewykonalne, 
zwłaszcza w kontekście przetwarzania w chmurze i szczególnie jeżeli chodzi o interpretowanie 
danych. Wymóg ten powinien zostać skreślony.

Poprawka 262
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator i podmiot przetwarzający 
sporządzają pisemną dokumentację 
zaleceń administratora i obowiązków 

skreślony
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podmiotu przetwarzającego, o których 
mowa w ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Obowiązek pisemnego dokumentowania wszystkich zaleceń stanowi przykład 
nieproporcjonalnie wielkiego obciążenia, zwłaszcza jeśli obowiązek ten obejmuje zalecenia 
dane w ramach umowy po jej zawarciu.  Zwykle zalecenia operacyjne dawane są w formie 
elektronicznej i jest to doskonały środek przekazu. Wydaje się rozsądne ustalić, by relacja 
umowna między administratorem, a podmiotem przetwarzającym została udokumentowana w 
jakiejkolwiek formie, którą da się przechować, a procedura ta wydaje się bardziej właściwa 
niż dosłownie pisemna, która jest bardziej ograniczająca.

Poprawka 263
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uznaje się, że administrator wypełnił 
obowiązki określone w ust. 1, jeżeli wybrał 
podmiot przetwarzający, który 
dobrowolnie złożył oświadczenie o 
zgodności z certyfikatem lub dobrowolnie 
uzyskał certyfikat, pieczęć lub oznaczenie 
zgodnie z art. 38 lub 39 niniejszego 
rozporządzenia, świadczące o wdrożeniu 
odpowiednich standardowych środków 
technicznych i organizacyjnych
spełniających wymogi określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno oferować wyraźne zachęty dla administratorów i podmiotów 
przetwarzających, by inwestowali w środki zwiększające bezpieczeństwo i ochronę 
prywatności. Jeżeli administratorzy i podmioty przetwarzające dane proponują dodatkowe 
gwarancje ochrony danych, które są zgodne z akceptowanymi standardami branżowymi lub 
nawet wykraczają poza nie, i mogą to poświadczyć za pomocą certyfikatów, powinni oni 
korzystać z mniej rygorystycznych wymogów. To w szczególności umożliwiłoby elastyczność i 
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mniejsze obciążenia dla dostawców usługi przetwarzania w chmurze i ich klientów.

Poprawka 264
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli podmiot przetwarzający przetwarza
dane osobowe inne, niż te, których 
przetwarzanie zlecił administrator, podmiot 
przetwarzający jest uważany za 
administratora w zakresie tego 
przetwarzania i podlega przepisom 
dotyczącym współadministratorów 
ustanowionym w art. 24.

4. Jeśli podmiot przetwarzający przetwarza 
dane osobowe inne, niż te, których 
przetwarzanie zlecił administrator, podmiot 
przetwarzający jest uważany za 
administratora w zakresie tego 
przetwarzania i podlega przepisom 
dotyczącym współadministratorów 
ustanowionym w art. 24., bez uszczerbku 
dla odpowiedzialności, którą może zostać 
obarczony administrator przy okazji 
pełnienia swoich obowiązków.

Or. es

Uzasadnienie

W określonych przypadkach może dojść do powstania konkurujących odpowiedzialności, o 
czym należy wspomnieć. Nie naruszając możliwości, że przekroczenie uprawnień przez 
podmiot przetwarzający może prowadzić do tego, że zostanie on obarczony osobistym 
obowiązkiem i odpowiedzialnością za przetwarzanie (ultra vires), nie powinno się wykluczyć 
ewentualności zaniedbania czujności. 

Poprawka 265
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – 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 zakresu 
odpowiedzialności, obowiązków i zadań w 

skreślony



AM\920534PL.doc 127/229 PE500.695v01-00

PL

odniesieniu do podmiotu 
przetwarzającego zgodnie z ust. 1, oraz 
warunków, które umożliwiają 
uproszczenie przetwarzania danych 
osobowych w ramach grupy 
przedsiębiorstw, w szczególności do celów 
kontroli i sprawozdawczości.

Or. es

Uzasadnienie

Uprawnienia powierzone Komisji wydają się nam nadmierne. Skoro te aspekty uważa się za 
znamienne, powinny zostać ujęte we właściwym tekście rozporządzenia.

Poprawka 266
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

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 zapewniają, 
iż są w stanie odpowiednio poinformować 
organy, które tego wymagają, o
wszystkich operacjach przetwarzania, za 
które są odpowiedzialni.

Or. es

Poprawka 267
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy administrator i podmiot 
przetwarzający oraz ewentualnie 
przedstawiciel administratora prowadzą 

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

dokumentację głównych typów
przetwarzania, za które są odpowiedzialni.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczna ochrona danych wymaga, aby organizacje posiadały wystarczająco 
udokumentowaną świadomość podejmowanych przez nie działań w zakresie przetwarzania. 
Przechowywanie dokumentacji wszystkich operacji przetwarzania jest jednak bardzo 
uciążliwe. Zamiast zaspokajania potrzeb biurokratycznych, celem dokumentacji powinno być 
wspomaganie administratorów i podmiotów przetwarzających w wypełnianiu ich 
obowiązków.

Poprawka 268
Rebecca Taylor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obowiązek przewidziany w ust. 1 nie 
ma zastosowania wobec MŚP, które 
przetwarzają dane jedynie w ramach 
działalności pobocznej w stosunku do 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

Należy tu zastosować zasadę „najpierw myśl na małą skalę” oraz wziąć pod uwagę MŚP, dla 
których obowiązek ten stanowiłby znaczne obciążenie. W przypadku MŚP, których działalność 
w dziedzinie przetwarzania danych nie przekracza 50% obrotów przedsiębiorstwa, 
działalność taką należy uznać za poboczną.

Poprawka 269
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumentacja zawiera przynajmniej 
informacje na temat:

2. Przedsiębiorstwa lub organizacje, które 
nie posiadają inspektora ochrony danych 
lub odpowiedniej ważnej certyfikacji 
utrzymują prawnie określony model 
dokumentacji wszystkich operacji 
przetwarzania podlegających ich 
odpowiedzialności. Dokumentacja ta 
zawiera przynajmniej informacje na temat:

Or. es

Uzasadnienie

Organizacje, które nie mają inspektora ochrony danych lub odpowiedniej certyfikacji, 
powinny być objęte bardziej rygorystycznymi kryteriami w zakresie ich rozliczalności, co 
oznacza, że powinno sporządzić się określony model i zachowywać minimalną ilość 
dokumentacji w wymaganej prawnie formie.

Poprawka 270
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumentacja zawiera przynajmniej 
informacje na temat:

2. Podstawowa dokumentacja zawiera 
przynajmniej informacje na temat:

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa zmiana ma związek z poprawkami do punktu 65 preambuły i art. 28 ust. 1.

Poprawka 271
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych 
kontaktowych ewentualnego inspektora 
ochrony danych;

skreślony

Or. es

Poprawka 272
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) celów przetwarzania, w tym słusznych 
interesów realizowanych przez 
administratora, jeśli przetwarzanie opiera 
się na art. 6 ust. 1 lit. f);

c) ogólnych celów przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma pomóc w ograniczeniu obciążeń administracyjnych zarówno w 
odniesieniu do administratorów, jak i podmiotów przetwarzających.

Poprawka 273
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

f) w odpowiednich przypadkach, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, a w przypadku 
przekazywania, o którym mowa w art. 44 
ust. 1 lit. h) – odniesienia do 
zastosowanych gwarancji;
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dotyczącej odpowiednich gwarancji;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma pomóc w ograniczeniu obciążeń administracyjnych zarówno w 
odniesieniu do administratorów, jak i podmiotów przetwarzających.

Poprawka 274
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ogólnego wskazania terminów usunięcia 
różnych kategorii danych;

g) ogólnego wskazania terminów usunięcia 
różnych kategorii danych, gdy to możliwe;

Or. es

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczegółowe wymagania biurokratyczne zawarte w innych partiach 
rozporządzenia oraz nasze stanowisko na ich temat, spójnym posunięciem byłoby zapewnienie 
pewnego stopnia elastyczności jeśli chodzi o termin usuwania danych, określony w art. 28 ust. 
2 lit. g), ponieważ istnieje wiele przypadków przetwarzania, w których informacja ta nie 
zawsze może być podana lub można ją podać wyłącznie w bardzo ogólnej formie.

Poprawka 275
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 
2, nie stosuje się do następujących 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających:

skreślony

a) osoby fizycznej przetwarzającej dane 
osobowe w celu innym niż handlowy; lub
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b) przedsiębiorstwa lub organizacji 
zatrudniających mniej niż 250 osób, 
którzy przetwarzają dane osobowe jedynie 
w ramach działalności pobocznej w 
stosunku do działalności głównej.

Or. it

Poprawka 276
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 
2, nie stosuje się do następujących 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających:

4. Obowiązków, o których mowa w ust. 1, 
nie stosuje się do następujących 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających:

Or. es

Uzasadnienie

Dla tego typu sytuacji w ust. 4 tego przepisu przewidziano wyłączenie z wymogu 
dokumentacji zawartej w ust. 2, pozostawiając jedynie przedsiębiorstwa i organizacje, 
których główną działalnością jest przetwarzanie danych. Takie przedsiębiorstwa i organizacje 
mają do wyboru trzy możliwości: inspektora, certyfikację lub dokumentację w przewidzianej 
prawnie formie.

Poprawka 277
Antonio López-Istúriz White

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 

5. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, by 
uwzględnić w szczególności zakres 
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uwzględnić w szczególności zakres 
odpowiedzialności administratora i 
podmiotu przetwarzającego oraz 
ewentualnie przedstawiciela 
administratora.

odpowiedzialności administratora i 
podmiotu przetwarzającego oraz 
ewentualnie przedstawiciela 
administratora.

Or. es

Poprawka 278
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące dokumentacji, o 
której mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 87 ust. 2.

6. Komisja ustanawia standardowe 
formularze dotyczące dokumentacji, o 
której mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 87 ust. 2.

Or. es

Poprawka 279
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
oraz ewentualnie przedstawiciel 
administratora współpracują z organem 
nadzorczym na jego wniosek w zakresie 
wykonania swoich zadań, w szczególności 
poprzez przekazywanie informacji, o 
których mowa w art. 53 ust. 2 lit. a) oraz 
udzielanie dostępu w myśl lit. b) tego 
ustępu.

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
we właściwym zakresie oraz ewentualnie 
przedstawiciel administratora współpracują 
z organem nadzorczym na jego wniosek w 
zakresie wykonania swoich zadań, w 
szczególności poprzez przekazywanie 
informacji, o których mowa w art. 53 ust. 2 
lit. a) oraz udzielanie dostępu w myśl lit. b) 
tego ustępu.

Or. es
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Uzasadnienie

Sformułowanie pierwszego ustępu powinno uzmysłowić, że – w przeciwieństwie do 
administratora – podmiot przetwarzający nie będzie wzywany do odpowiedzialności w 
odpowiednich przypadkach, a z pewnością nie z reguły.

Poprawka 280
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu 
nadzorczego wykonującego uprawnienia 
przekazane mu na podstawie art. 53 ust. 2 
w rozsądnym terminie, wskazanym przez 
ten organ. Odpowiedź na uwagi organu 
nadzorczego zawiera opis podjętych 
środków i osiągniętych wyników

2. Administrator – osobiście lub w osobie 
przedstawiciela – i podmiot przetwarzający 
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu 
nadzorczego wykonującego uprawnienia 
przekazane mu na podstawie art. 53 ust. 2 
w rozsądnym terminie, wskazanym przez 
ten organ. Odpowiedź na uwagi organu 
nadzorczego zawiera opis podjętych 
środków i osiągniętych wyników

Or. es

Uzasadnienie

W drugim ustępie brak wzmianki o przedstawicielu, co ma zastosowanie dla przypadków 
administratorów spoza UE.

Poprawka 281
Antonio López-Istúriz White

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 

skreślony
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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.

Or. es

Uzasadnienie

W kwestii bezpieczeństwa wystarczy określić jasne cele, a w oparciu o nie – ocenić uzyskane 
wyniki i tam, gdzie to konieczne, przyjąć środki egzekwowania prawa. To właśnie z tego 
powodu zainteresowanym podmiotom należy udzielić pola manewru, by mogli oni ustanawiać 
środki bezpieczeństwa zgodnie z określonymi cechami każdego sektora i podsektora, nie 
będąc zmuszonym do przyjmowania bardziej szczegółowych aktów delegowanych.

Poprawka 282
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć, w razie potrzeby, 
akty wykonawcze mające na celu 
sprecyzowanie wymogów ustanowionych 
w ust. 1 i 2 obowiązujących w różnych 
sytuacjach, w szczególności w celu:

skreślony

a) zapobiegania wszelkiemu 
nieuprawnionemu dostępowi do danych 
osobowych;
b) zapobiegania nieuprawnionemu 
ujawnianiu, odczytywaniu, kopiowaniu, 
zmienianiu lub usuwaniu danych 
osobowych;
c) zapewnienia weryfikacji zgodności z 
prawem operacji przetwarzania.

Or. es
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 283
Antonio López-Istúriz White

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. 1. W przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych, których cechy 
zakładają powstanie znaczącego 
zagrożenia dla prywatności osób,
administrator zgłasza organowi 
nadzorczemu takie naruszenie bez 
nieuzasadnionej zwłoki.

Or. es

Uzasadnienie

Nie wydaje się rozsądne wymagać powiadamiania i dokumentowania każdego incydentu 
odnoszącego się do bezpieczeństwa, ale jedynie te, których cechy wskazują na znaczące 
zagrożenie dla prywatności osób. Nadmiar powiadomień, w tym odnoszących się do 
zwyczajnych naruszeń bez poważnych konsekwencji, mógłby doprowadzić do osłabienia 
skuteczności uprawnionych organów kontrolujących i monitorujących takie przypadki. 
Termin 24 godzin może w wielu przypadkach okazać się niemożliwy do dotrzymania. 
Najważniejsze jest kierowanie się kryterium rozsądnie szybko podjętego działania.

Poprawka 284
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych, administrator zgłasza 

1. W przypadku naruszenia ochrony 
danych osobowych administrator zgłasza 
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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.

organowi nadzorczemu takie naruszenie
bez nieuzasadnionej zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane ramy czasowe wynoszące 24 godziny, w jakich należy zawiadomić organ 
nadzorczy, nie pozostawiają administratorowi wystarczająco dużo czasu na pełną ocenę 
wpływu i skutków naruszenia ochrony oraz na opracowanie najlepszego planu zaradczego. 
Właściwsze jest zatem wykorzystanie brzmienia dyrektywy 2009/136/WE w odniesieniu do 
zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych.

Poprawka 285
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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, administrator zgłasza 
organowi nadzorczemu takie naruszeniu 
bez nieuzasadnionej zwłoki i jeśli jest to 
możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin 
od momentu dowiedzenia się o tym 
naruszeniu. Jeśli organ nadzorczy nie 
zostanie zawiadomiony w ciągu 72 godzin, 
do zgłoszenia należy dołączyć 
umotywowane wyjaśnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych stanowią ważne narzędzie umożliwiające 
administratorom wywiązanie się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych. 
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Umożliwiają one również podmiotom danych podejmowanie kroków mających na celu 
ochronę przed konsekwencjami naruszenia przepisów. Celem tego pakietu poprawek jest 
udoskonalenie przepisów dotyczących naruszeń ochrony danych poprzez wprowadzenie – dla 
administratorów – praktyczniejszych limitów czasowych w odniesieniu do zawiadomień, 
niedopuszczenie do tego, aby podmioty danych „zmęczyły się” informowaniem o 
naruszeniach i utworzenie publicznego rejestru naruszeń.

Poprawka 286
Françoise Castex

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, administrator zgłasza 
organowi nadzorczemu takie naruszeniu 
bez nieuzasadnionej zwłoki i jeśli jest to 
możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin 
od momentu dowiedzenia się o tym 
naruszeniu. Jeśli organ nadzorczy nie 
zostanie zawiadomiony w ciągu 72 godzin, 
do zgłoszenia należy dołączyć 
umotywowane wyjaśnienie.

Or. en

Poprawka 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za istotne naruszenie uznaje się 
przypadki, w których istnieje 
prawdopodobieństwo, że naruszenie 
ochrony danych osobowych może 
negatywnie wpłynąć na prywatność 
podmiotu danych.

Or. pl
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Poprawka 288
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na mocy art. 26 ust. 2 lit. f) podmiot 
przetwarzający ostrzega i informuje 
administratora niezwłocznie po 
stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 
osobowych.

2. Na mocy art. 26 ust. 2 lit. f) podmiot 
przetwarzający ostrzega i informuje 
administratora niezwłocznie po 
stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 
osobowych, określonych w ust. 1.

Or. es

Poprawka 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony 
danych osobowych nie jest wymagane, 
jeśli administrator wdrożył odpowiednie 
środki ochrony oraz że środki te zostały 
zastosowane do danych, których dotyczyło 
naruszenie ochrony danych osobowych.
Tego rodzaju technologiczne środki 
ochrony sprawiają, że dane stają się 
nieczytelne dla każdego, kto nie jest 
uprawniony do dostępu do nich.

Or. pl

Poprawka 290
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 
musi co najmniej:

3. Zgłoszenie powinno zawierać konieczne 
szczegóły umożliwiające organowi 
nadzorczemu dokonanie oceny 
doniosłości faktów oraz ich konsekwencji, 
a jeśli to konieczne, zalecenie podjęcia 
środków, to jest:

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest konieczne szczegółowe regulowanie treści powiadomień, ponieważ owa nadmierna 
kazuistyka może przenieść się na praktykę z uwagi na szczegółowe cechy różnych sektorów. 
Powinien wystarczyć wymóg dostatecznej szczegółowości informacji przekazywanych 
organom nadzorczym, pozwalającej na ocenę charakteru incydentu oraz jego konsekwencji. 
W związku z tym powiadomienie powinno zawierać podstawowe elementy: fakty, faktyczne lub 
spodziewane skutki, rozwiązania przyjęte i/lub do przyjęcia.

Poprawka 291
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administrator sporządza dokumentację 
dotyczącą wszelkich naruszeń ochrony 
danych osobowych, obejmującą 
okoliczności naruszenia, jego skutki oraz 
podjęte działania zaradcze. Dokumentacja 
ta musi umożliwiać organowi 
nadzorczemu sprawdzenie zgodności z 
niniejszym artykułem. Dokumentacja 
zawiera wyłącznie informacje niezbędne 
do realizacji powyższego celu.

4. Administrator sporządza dokumentację 
dotyczącą wszelkich naruszeń ochrony 
danych osobowych, określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, obejmującą 
okoliczności naruszenia, jego skutki oraz 
podjęte działania zaradcze. Bez uszczerbku 
dla powyższych postanowień do 
obowiązków administratora lub, gdzie to 
stosowne, podmiotu przetwarzającego 
należy prowadzenie rejestru błędów i 
incydentów oraz ich skutków, nieobjętych 
ust. 1, ale odnoszących się do 
przetwarzania danych osobowych, a także 
udostępnianie ich organom nadzorczym, 
które mogą zwrócić się o przekazanie ich 
okresowych kopii.
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Or. es

Uzasadnienie

Niewątpliwie może dojść do drugorzędnych incydentów w zakresie bezpieczeństwa, które to 
wypadki nie niosą ze sobą poważnego zagrożenia dla prywatności, ważne jest jednak, by je 
zwracać na nie uwagę i dokumentować je celem zapobiegania ich nawrotu. W związku z tym 
uznaje się za stosowne, by stworzyć rejestr drugorzędnych incydentów w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych, do którego organy nadzorcze powinny mieć dostęp.

Poprawka 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzoru prowadzi publiczny rejestr 
zgłoszonych/notyfikowanych naruszeń.

Or. pl

Poprawka 293
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Uzasadnienie

Akty delegowane Komisji powinny tutaj ograniczać się do ustanawiania jednolitego 
formularza zgłoszeń o incydentach oraz stworzenia rejestru błędów i incydentów.

Poprawka 294
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze zgłoszenia przekazywanego
organowi nadzorczemu, procedury mające 
zastosowanie do wymogu zgłoszenia, a 
także formę i sposób prowadzenia 
dokumentacji, o której mowa w art. 4, w 
tym terminy usuwania zawartych w niej 
informacji. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 87 ust. 2.

6. Komisja może ustanowić standardowy 
formularz zgłoszeń przekazywanych 
organowi nadzorczemu zgodnie z ust. 3
oraz rejestru błędów i incydentów. 
Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 
ust. 2.

Or. es

Poprawka 295
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie zawiadamia się podmiotu w 
przypadkach, które wyraźnie mogłyby 
utrudnić przebieg prowadzonego 
dochodzenia lub powstrzymać albo 
opóźnić wprowadzenie środka służącego 
naprawieniu naruszenia w zakresie 
bezpieczeństwa. Prawo Unii i przepisy 
prawa państw członkowskich mogą 
przewidzieć takie ewentualności, w 
każdym przypadku dążąc do osiągnięcia 
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celu interesu publicznego i poszanowania 
kwintesencji prawa o ochronie danych. 

Or. es

Uzasadnienie

Naszym zdaniem konieczne jest zapewnienie jakiejś formy zabezpieczenia dla przypadków, w 
których zawiadomienie podmiotu lub podmiotów może zaszkodzić prowadzonemu 
dochodzeniu i/lub naprawieniu naruszenia w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym 
proponuje się nowy ustęp po ust. 4, określający tego typu wyjątki.

Poprawka 296
Antonio López-Istúriz White

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. es

Uzasadnienie

Obecny ustęp 5 należy naszym zdaniem usunąć, gdyż uprawnienia Komisji przekraczają 
zakres aktów delegowanych, a poza tym nie jest konieczne dalsze doprecyzowywanie 
odnośnych kryteriów art. 32, ponieważ jego poprawna interpretacja powinna należeć do 
organu nadzorczego, a w ostateczności - do sądów.

Poprawka 297
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1



PE500.695v01-00 144/229 AM\920534PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych, jeśli organizacja nie 
wyrekrutowała inspektora ochrony 
danych ani nie uzyskała odpowiedniej i 
ważnej certyfikacji do przetwarzania 
danych wysokiego ryzyka, ocenę skutków 
przewidywanych operacji przetwarzania w 
zakresie ochrony danych osobowych.

Or. es

Poprawka 298
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych, chyba że działania, o 
których mowa, nie stwarzają zagrożenia 
dla prywatności podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Uczynienie oceny skutków fakultatywną zwalnia z nieuzasadnionych obowiązków 
administratorów danych i podmioty przetwarzające, których działania nie stwarzają 
zagrożenia dla prywatności podmiotu danych.  Zapis ten funkcjonuje w powiązaniu z 
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poprawkami do art. 79, gdzie dokonano wyboru, by ocena skutków była jednym z czynników, 
który należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sankcjach administracyjnych.

Poprawka 299
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeśli administrator jest organem lub 
podmiotem publicznym, albo jeśli dane są 
przetwarzane przez inny organ, któremu 
powierzono obowiązek świadczenia usług 
publicznych, i jeśli przetwarzanie wynika z 
obowiązku prawnego na mocy art. 6 ust. 1 
lit. c) przewidującego zasady i procedury 
operacji przetwarzania przewidziane przez 
prawo Unii, ust. 1–4 nie stosuje się, chyba 
że państwa członkowskie uznają 
przeprowadzenie takiej oceny przed 
przetwarzaniem za niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

To charakter świadczonej usługi, a nie charakter podmiotu świadczącego usługę powinien 
decydować o tym, czy mają zastosowanie przepisy dotyczące oceny skutków. Przykładowo 
prywatnym strukturom często powierza się zadanie świadczenia usług publicznych. Należy 
przyjąć jednolite podejście do świadczenia usług publicznych niezależnie od tego, czy podmiot 
świadczący usługę jest organem lub podmiotem publicznym czy prywatną strukturą związaną 
umową.

Poprawka 300
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony



PE500.695v01-00 146/229 AM\920534PL.doc

PL

zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania mogących stwarzać 
szczególne ryzyko, o którym mowa w ust. 1 
i 2 oraz wymogów w zakresie oceny, o 
których mowa w ust. 3, w tym warunków 
skalowalności, weryfikowalności i 
sprawdzenia. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja rozważa szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. es

Uzasadnienie

Przyjęcie aktów delegowanych nie jeste tutaj uzasadnione, gdyż oznaczałoby to wkroczenie w 
podstawowe aspekty przepisu. Naszym zdaniem powinien on zawierać ograniczenia własnego 
zakresu zastosowania.

Poprawka 301
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Kwestia ta powinna być rozpatrywana w kontekście międzynarodowego przekazywania 
danych, biorąc pod uwagę iż nie wszystkie przedsiębiorstwa będą w stanie zatrudnić u siebie 
inspektora ochrony danych, więc konieczne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, aby 
zapewnić, by organizacje o mniejszych zasobach nie zostały przytłoczone biurokratycznymi 
wymogami.

Poprawka 302
Antonio López-Istúriz White

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. Jeśli organizacja nie wyrekrutowała 
inspektora ochrony danych ani nie 
uzyskała odpowiedniej i ważnej 
certyfikacji 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. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprzedniego ustępu.

Poprawka 303
Antonio López-Istúriz White
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie przeprowadzają 
z organem nadzorczym konsultacje w toku 
opracowywania środka ustawodawczego, 
który ma być przyjęty przez parlament 
narodowy lub środka opartego na tym 
środku ustawodawczym, który definiuje 
charakter przetwarzania, by zapewnić 
zgodność zamierzonego przetwarzania z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności by załagodzić ryzyka dla 
podmiotów danych.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Tak jak wydaje nam się pozytywne włączenie do procesu legislacyjnego konsultacji 
dotyczących charakteru i odpowiedniości planowanych środków, tak nie uważamy 
rozporządzenia UE za odpowiedni instrument zapewniania tego typu przepisów, które 
dotykają procedur legislacyjnych w państwach członkowskich.

Poprawka 304
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 305
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się zachęcać do mianowania inspektora danych, lecz nie powinno to być 
obowiązkowe, aby nie generowało niewspółmiernych obowiązków finansowych i 
administracyjnych ciążących na strukturach, których działalność nie stwarza istotnego 
zagrożenia dla prywatności podmiotu danych. Powyższa poprawka jest powiązana z 
poprawkami grupy ECR do art. 79, których celem jest zadbanie o to, by organy ds. ochrony 
danych uwzględniały istnienie lub brak inspektora danych osobowych przy podejmowaniu 
decyzji o sankcjach administracyjnych, i uprawnia organy ds. ochrony danych do 
mianowania inspektorów ochrony danych jako formy sankcji administracyjnej.

Poprawka 306
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wyznaczają – za zgodą zakładowej 
reprezentacji interesów pracowniczych –
inspektora ochrony danych, w każdym 
przypadku, w którym:

Or. de

Poprawka 307
Antonio López-Istúriz White

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

a) przetwarzania dokonuje organ lub 
podmiot publiczny; o

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Stanowisko inspektora ochrony danych niekoniecznie musi być obowiązkowe, ale może być 
dobrowolne, i powinno się zachęcać do powołania go, wskazując na korzyści wynikające w 
głównej mierze z ograniczenia biurokratycznego obciążenia oraz uelastycznienia procedur i 
operacji. Równolegle do tych korzyści nic nie stoi na przeszkodzie, by państwa członkowskie, 
działając w ramach swych uprawnień i swej polityki publicznej, rozwijały innego rodzaju 
zachęty.

Poprawka 308
Rebecca Taylor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 309
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. es
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Poprawka 310
Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przetwarzania dokonuje 
przedsiębiorstwo zatrudniające 50 osób lub 
więcej; lub

Or. it

Poprawka 311
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przetwarzania dokonuje 
przedsiębiorstwo przetwarzające dane 
osobowe ponad 20 osób; lub

Or. de

Poprawka 312
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) główna działalność administratora lub 
podmiotu przetwarzającego polega na 
operacjach przetwarzania, które ze
względu na swój charakter, zakres lub 
cele wymagają regularnego i 
systematycznego monitorowania 

skreślona
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podmiotów danych.

Or. es

Poprawka 313
Rebecca Taylor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Administratorzy w MŚP i podmioty 
przetwarzające dane wyznaczają 
inspektora ochrony danych tylko 
wówczas, gdy podstawowa działalność 
MŚP polega na operacjach przetwarzania 
danych, które ze względu na swój 
charakter, zakres lub cele wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania podmiotów danych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczenie inspektora ochrony danych nie powinno się wiązać z liczbą pracowników, lecz 
powinno się opierać na podejściu, którego podstawą jest ocena ryzyka, oraz koncentrować się 
na działalności związanej z przetwarzaniem danych, a także na liczbie podmiotów danych, 
których dane dana struktura przetwarza.

Poprawka 314
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć 
jednego inspektora ochrony danych.
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Or. es

Poprawka 315
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedsiębiorstwa należące do tej 
grupy znajdują się w więcej niż jednym 
państwie członkowskim, w każdym z tych 
państw członkowskich, w którym 
zastosowanie ma ust. 1 lit. b) lub c), 
mianuje się inspektora ochrony danych.

Or. de

Poprawka 316
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach innych niż te, o których 
mowa w ust. 1, administrator, podmiot 
przetwarzający, zrzeszenia lub inne 
podmioty reprezentujące różne kategorie 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających mogą wyznaczyć 
jednego inspektora ochrony danych.

4. Administrator, podmiot przetwarzający, 
zrzeszenia lub inne podmioty 
reprezentujące różne kategorie 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających mogą wyznaczyć 
jednego inspektora ochrony danych.

Or. es

Poprawka 317
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Podczas gdy wiadomo, że inspektor ochrony danych musi działać ściśle według 
obowiązujących norm zawodowych (poprawka do ust. 5), jedną z przyczyn uzasadniających 
zwolnienie musi być poważny błąd uwagi (poprawka do ust. 7).

Poprawka 318
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Inspektora ochrony danych można 
odwołać w czasie trwania kadencji jedynie 
wtedy, gdy przestał spełniać warunki 
niezbędne do pełnienia przez niego 
obowiązków lub dopuścił się poważnego 
ich naruszenia.
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Or. es

Uzasadnienie

To zabezpieczenie może naszym zdaniem podważyć swobodę zawierania umów na 
świadczenie usług i negatywnie wpłynąć na konkurencyjność rynku. To samo ograniczenie 
czasowe może być sprzeczne z pewnymi aspektami prawa pracy lub z prawem umownym 
urzędników służby publicznej, prowadząc do problematycznych sytuacji. Zabezpieczeń i 
gwarancji dotyczących stanowiska inspektora ochrony danych trzeba zatem poszukiwać 
innymi środkami niż minimalny umowny okres zatrudnienia.

Poprawka 319
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 320
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektor ochrony danych 
wykonywał swoje obowiązki i zadania 
niezależnie i nie otrzymywał żadnych
poleceń dotyczących pełnienia swojej 
funkcji. Inspektor ochrony danych podlega 

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektor ochrony danych 
wykonywał swoje obowiązki i zadania 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, bez możliwości 
otrzymywania poleceń, które dotyczą 
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bezpośrednio kierownictwu administratora 
lub podmiotu przetwarzającego.

szczególnych funkcji związanych z tym 
stanowiskiem. Inspektor ochrony danych 
podlega bezpośrednio kierownictwu 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. es

Uzasadnienie

Inspektor z jednej strony podlega dyscyplinie instytucjonalnej, ale z drugiej pełni mandat 
prawny, który zobowiązuje go do obiektywnego działania w zgodzie z rozporządzeniem, 
pomagając zapewnić jego poprawne wdrożenie. Nie oznacza to jednak, że może się posunąć 
tak daleko, by działać w zupełności bez oglądania się na cele swej organizacji lub przeciwko 
nim.

Poprawka 321
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wspierają inspektora 
ochrony danych w wykonywaniu przez 
niego zadań i zapewniają personel, 
pomieszczenia, sprzęt i zasoby niezbędne 
do wykonywania obowiązków i zadań, o 
których mowa w art. 37.

3. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wspierają inspektora 
ochrony danych w wykonywaniu przez 
niego zadań i, kiedy to konieczne, 
zapewniają personel, pomieszczenia, sprzęt 
i zasoby niezbędne do wykonywania 
obowiązków i zadań, o których mowa w 
art. 37.

Or. es

Uzasadnienie

Treść tego artykułu naszym zdaniem odnosi się w głównej mierze do inspektorów ochrony 
danych jako pracowników lub urzędników odnośnego przedsiębiorstwa lub instytucji, jednak 
jej sformułowanie nie umożliwia pełnej eksternalizacji tego stanowiska za pośrednictwem 
umów o świadczenie usług. 

Poprawka 322
Antonio López-Istúriz White
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informowanie administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o ich 
obowiązkach wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz dokumentowanie tej 
działalności i uzyskiwanych odpowiedzi;

a) informowanie administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o ich
obowiązkach wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

Or. es

Poprawka 323
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. es

Poprawka 324
Antonio López-Istúriz White

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 

skreślona
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mocy art. 33 i art. 34;

Or. es

Poprawka 325
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących zadań,
certyfikacji, statusu, uprawnień i zasobów 
inspektora ochrony danych, o których 
mowa w ust. 1.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
certyfikacji i statutu inspektora.

Or. es

Uzasadnienie

Praca Komisji powinna koncentrować się na certyfikacji i statusie inspektorów ochrony 
danych, by, jeśli istnieją takie stanowiska, zajmowali je ludzie o koniecznych umiejętnościach 
i chronieni odpowiednimi gwarancjami.

Poprawka 326
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, organy 
nadzorcze i Komisja zachęcają do 
sporządzania kodeksów postępowania, 
które mają przyczynić się do właściwego 
stosowania niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów, w których odbywa się 
przetwarzanie, w szczególności w zakresie:

1. Państwa członkowskie, organy 
nadzorcze i Komisja zachęcają do udziału 
w sporządzaniu kodeksów postępowania, 
które mają przyczynić się do właściwego 
stosowania niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów, w których odbywa się 
przetwarzanie, w szczególności w zakresie:
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Or. es

Poprawka 327
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1– litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przestrzegania praw konsumenta;

Or. it

Poprawka 328
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
w celu podjęcia decyzji, czy kodeksy 
postępowania i zmiany lub uzupełnienia 
obowiązujących kodeksów postępowania 
przedłożone jej na mocy ust. 3 mają 
ogólną moc obowiązującą w całej Unii. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

skreślony

Or. es

Poprawka 329
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja zapewnia odpowiednie 
propagowanie informacji i kodeksach, 
których ogólną moc obowiązującą 
stwierdzono zgodnie z ust. 4.

skreślony

Or. es

Poprawka 330
Antonio López-Istúriz White

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

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania polityk
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. Polityki certyfikacji w 
zakresie ochrony danych przyczyniają się
do właściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a także do realizacji 
działań i czerpania korzyści, o których w 
nim mowa, z uwzględnieniem 
szczególnych cech różnych sektorów oraz 
rozmaitych operacji przetwarzania.

Polityki certyfikacji na szczeblu Unii są 
opracowywane przez Europejską Radę 
Ochrony Danych przy udziale innych 
odpowiednich podmiotów i formalnie 
zatwierdzane przez Komisję. Polityki te są 
zorientowane nie tylko na instytucje, ale w 
szczególności na podmioty działające w tej 
dziedzinie.
Aby polityki certyfikacji mogły się stać 
skutecznym narzędziem, odpowiadają one 
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na konkretne potrzeby podmiotów w 
różnych dziedzinach działalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także 
konieczności ograniczenia ponoszonych 
przez nie kosztów. Uzyskanie, odnowienie 
i utrata certyfikatu pociągają za sobą 
skutki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. es

Uzasadnienie

Certyfikacja powinna odbywać się w ramach ścisłej procedury budowania potencjału, która 
powinna żyć własnym życiem i mieć zdolność podlegania aktualizacji. Certyfikaty powinny 
zatem podlegać w konkretnych przypadkach odnowieniu i aktualizacji. Powinna również 
istnieć możliwość ich odebrania w przypadku poważnych naruszeń zasad związanych z ich 
posiadaniem. Ich odebranie powinno pociągać za sobą natychmiastową utratę korzyści, jakie 
w związku z nimi się czerpie.

Poprawka 331
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie może nastąpić, jeżeli 
Komisja zdecydowała, iż państwo trzecie, 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim lub organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony.
Takie przekazanie nie wymaga żadnego 
dodatkowego zezwolenia.

1. Przekazanie może nastąpić, jeżeli 
Komisja zdecydowała, iż państwo trzecie, 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim lub organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony.
Takie operacje przekazywania nie 
wymagają szczególnego zezwolenia.

Or. es

Uzasadnienie

Ust. 1 omawianego artykułu poprzez sformułowanie „dodatkowe zezwolenia” zdaje się 
wskazywać, że jeżeli istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, aby dokonać 
przekazania potrzeba pierwotnego zezwolenia. Jednak my tak nie uważamy. To, co faktycznie 
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umożliwiają decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony, to dokonanie przekazania bez 
szczególnych uprzednich zezwoleń. Dlatego proponujemy zmianę brzmienia ustępu poprzez 
zastąpienie sformułowania „dodatkowe zezwolenia” sformułowaniem „szczególne 
zezwolenie”.

Poprawka 332
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) praworządność, ogólne i sektorowe 
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w 
tym dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, obronności, bezpieczeństwa 
narodowego i prawa karnego, zasad 
wykonywania zawodu i środków 
bezpieczeństwa, które są przestrzegane w 
tym państwie lub organizacji 
międzynarodowej, a także skuteczne i 
egzekwowalne prawa, w tym prawa do 
skutecznych administracyjnych i 
sądowych środków ochrony prawnej 
przysługujące podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przekazywane;

a) poziom przeniknięcia i konsolidacji 
praworządności, ogólne i sektorowe 
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w 
tym dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, obronności, bezpieczeństwa 
narodowego i prawa karnego, zasad 
wykonywania zawodu i środków 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
danych osobowych, które są przestrzegane 
w tym państwie lub organizacji 
międzynarodowej, a także dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości i stopień 
egzekwowalności i skuteczności praw, w 
tym prawa wniesienia skargi i 
dochodzenia interesu prawnego w trybie 
postępowania administracyjnego lub 
sądowego, w szczególności w odniesieniu 
do podmiotów danych mających miejsce 
zamieszkania w Unii, których dane 
osobowe są przekazywane;

Or. es

Poprawka 333
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku podjęcia przez Komisję 
decyzji na mocy art. 5 wszelkie operacje 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, na terytorium lub do 
sektora, w którym odbywa się 
przetwarzanie danych w tym państwie lub 
do organizacji międzynarodowej są 
zakazane, bez uszczerbku dla przepisów
art. 42-44. We właściwym czasie Komisja 
przystąpi do konsultacji z państwem 
trzecim lub organizacją międzynarodową 
w celu zaradzenia sytuacji wynikającej z 
decyzji podjętej na mocy ust. 5 tego 
artykułu.

6. W przypadku podjęcia przez Komisję 
decyzji na mocy art. 5 wszelkie operacje 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, na terytorium lub do 
sektora, w którym odbywa się 
przetwarzanie danych w tym państwie lub 
do organizacji międzynarodowej zostają 
ograniczone zgodnie z przepisami art. 42–
44. We właściwym czasie Komisja 
przystąpi do konsultacji z państwem 
trzecim lub organizacją międzynarodową 
w celu zaradzenia sytuacji wynikającej z 
decyzji podjętej na mocy ust. 5 tego 
artykułu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy złagodzić słowo „zakazane” i zastąpić je słowem „ograniczone”.

Poprawka 334
Sajjad Karim

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, 
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, i – w stosownych 
przypadkach zgodnie z oceną skutków –
jeżeli administrator lub podmiot 
przetwarzający zadba o to, by odbiorca 
danych w państwie trzecim utrzymywał 
wysokie standardy ochrony danych.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawkami grupy ECR, które mają na celu stworzenie zachęt dla 
administratorów do wprowadzenia wysokich standardów ochrony danych poprzez zachęcanie 
ich do dobrowolnego przeprowadzania oceny skutków.

Poprawka 335
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zachęcania administratorów do 
dobrowolnego przeprowadzenia oceny 
skutków.

Or. en

Uzasadnienie

W analizie departamentu politycznego Parlamentu na temat reformy pakietu z zakresu 
ochrony danych zwrócono uwagę, że standardowe klauzule w ramach proponowanego 
rozporządzenia nie rozciągają się na umowy między podmiotami przetwarzającymi a 
podległymi im podmiotami przetwarzającymi. Ta luka mogłaby postawić w bardzo 
niekorzystnej sytuacji unijne przedsiębiorstwa i nowe przedsiębiorstwa UE działające w 
branży nowych technologii. Powyższa poprawka ma na celu uzupełnienie tej luki.

Poprawka 336
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klauzul umownych podpisanych między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych
upoważnionym przez organ nadzorczy
zgodnie z ust. 4.

d) klauzul umownych podpisanych między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
zgodnie z ust. 4.
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Or. es

Poprawka 337
Antonio López-Istúriz White

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, 
w razie gdy nie wyznaczyli inspektora 
ochrony danych lub nie posiadają 
wystarczającego lub obowiązującego 
oficjalnego certyfikatu, 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.

Or. es

Uzasadnienie

O ile dobrze rozumiemy, uprzednie zezwolenia przewidziane w ust. 4 i 5 mogą być zastąpione 
interwencją inspektora danych osobowych, jeżeli takowy istnieje, lub istnieniem 
wystarczającego lub obowiązującego certyfikatu, wydanego w ramach polityki certyfikacji, o 
której mowa w art. 39.

Poprawka 338
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator lub 
podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne 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. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator lub 
podmiot przetwarzający, w razie gdy nie 
wyznaczyli inspektora ochrony danych lub 
nie posiadają wystarczającego lub 
obowiązującego oficjalnego certyfikatu,
uzyskują uprzednie zezwolenie na 
przekazanie lub przekazywanie lub też na 
włączenie stosownych przepisów do 
porozumień administracyjnych 
przewidujących podstawę takiego 
przekazania. Takie zezwolenie organu 
nadzorczego jest zgodne 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. Zezwolenia 
wydane przez organ nadzorczy na 
podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE zachowują ważność do czasu 
ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
ten organ.

Or. es

Uzasadnienie

Jak w poprawce powyżej.

Poprawka 339
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zostały sporządzone przez grupę 
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przedsiębiorstw za zgodą zakładowej 
reprezentacji interesów pracowniczych 
i inspektora ochrony danych w miejscu, 
gdzie znajduje się dana siedziba;

Or. de

Poprawka 340
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji drogą 
elektroniczną między administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i organami 
nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych w rozumieniu tego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 87 ust. 2.

4. Komisja może wskazać format i
procedury wymiany informacji między 
administratorami, podmiotami 
przetwarzającymi i organami nadzorczymi 
do celów wiążących reguł korporacyjnych 
w rozumieniu tego artykułu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art.
87 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Wyrażenie „drogą elektroniczną” należy skreślić ze względu na zasadę neutralności pod 
względem technologicznym, która naszym zdaniem powinna przyświecać temu 
rozporządzeniu.

Poprawka 341
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przekazanie jest niezbędne ze względu 
na istotny interes publiczny; lub

d) przekazanie jest niezbędne ze względu 
na istotny interes publiczny, np. w 
przypadkach przesyłania danych za 
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granicę między organami ds. konkurencji, 
organami podatkowymi lub administracją 
celną, finansowymi organami 
nadzorczymi, między służbami 
odpowiedzialnymi za sprawy ubezpieczeń 
społecznych lub do organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom, ich ściganie, wykrywanie i 
karanie; lub

Or. en

Poprawka 342
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przekazanie jest niezbędne do ustalania, 
realizacji lub ochrony roszczeń prawnych; 
lub

e) przekazanie jest niezbędne do ustalania, 
realizacji lub ochrony roszczeń prawnych
lub administracyjnych; lub

Or. es

Uzasadnienie

Wydaje się nam właściwe dodanie także roszczeń administracyjnych, gdyż są one w wielu 
przypadkach początkowym etapem przy wykonywaniu lub obronie praw indywidualnych.

Poprawka 343
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający sporządzają włączają 
dokumentację dotyczącą oceny, a także 
istnienia odpowiednich gwarancji, o 
których mowa w ust. 1 lit. h) tego artykułu 

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający włączają dokumentację 
dotyczącą oceny, a także istnienia 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h) tego artykułu do 
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do dokumentacji, o której mowa w art. 28 i 
informują organ nadzorczy o przekazaniu.

dokumentacji, o której mowa w art. 28, i –
w stosownych przypadkach – zgodnie z 
przepisami tego artykułu, oraz informują 
organ nadzorczy o przekazaniu.

Or. es

Uzasadnienie

W ramach naszego stanowiska uważamy, że wymóg dotyczący dokumentacji zawarty w ust. 6 
w formie przewidzianej w art. 28 ma zastosowanie, gdy jest zgodny z wymogami 
przedstawionymi w poprawce do tego artykułu, tj. wtedy gdy nie istnieje inspektor danych 
osobowych lub gdy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczającego obowiązującego 
certyfikatu. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma ogólna zasada sprawozdawczości 
przewidziana w art. 28 ust. 1.

Poprawka 344
Antonio López-Istúriz White

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. es

Uzasadnienie

Akty delegowane przewidziane w art. 7 wydaja się nam zbędne, gdyż dotyczą zasadniczych 
aspektów przepisów, a nie tylko ich doprecyzowania. Jeżeli uznaje się potrzebę poruszenia 
zasadniczych aspektów przepisów zawartych w omawianym artykule, trzeba to zrobić na 
mocy tych przepisów.

Poprawka 345
Eva Lichtenberger



PE500.695v01-00 170/229 AM\920534PL.doc

PL

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Ujawnienia, na które nie zezwala prawo 

Unii
1. Bez uszczerbku dla układów o pomocy 
wzajemnej lub będących w mocy 
międzynarodowych porozumień między 
wnioskującym państwem trzecim a Unią 
lub państwem członkowskim nie uznaje 
się orzeczeń sądów lub trybunałów ani 
decyzji organów administracyjnych 
państwa trzeciego wymagających od 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dane ujawnienia danych 
osobowych ani orzeczenia takie bądź 
decyzje nie są w żaden sposób 
egzekwowalne.
2. Jeżeli w orzeczeniu sądu lub trybunału, 
lub w decyzji organu administracyjnego 
państwa trzeciego wymaga się od 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dane ujawnienia danych 
osobowych, administrator lub podmiot 
przetwarzający dane i ewentualnie 
przedstawiciel administratora 
bezzwłocznie powiadamia organ 
nadzorczy o takim wymogu i musi uzyskać 
od organu nadzorczego uprzednie 
zezwolenie na przekazanie danych, 
stosownie do art. 34 ust. 1 lit. d).
3. Organ nadzorczy ocenia zgodność 
wymogu ujawnienia danych z 
rozporządzeniem oraz w szczególności 
konieczność ujawnienia i czy ujawnienie 
jest prawnie wymagane, zgodnie z art. 44 
ust. 1 lit. d) i e) oraz ust. 5.
4. Organ nadzorczy informuje o 
odnośnym wymogu właściwy organ 
krajowy. Administrator lub podmiot 
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przetwarzający dane informuje również 
podmiot danych o takim wymogu i 
zezwoleniu wydanym przez organ 
nadzorczy.
5. Komisja może ustanowić standardowy 
format zgłoszenia przekazywanego 
organowi nadzorczemu, o którym mowa w 
ust. 2, a także informacji dla podmiotu 
danych, o których mowa w ust. 4, jak i 
procedury mające zastosowanie w związku 
z powiadomieniem i informowaniem. Te 
środki egzekucyjne są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 87 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Treść tej poprawki pochodzi z ujawnionego projektu konsultacji pomiędzy służbami 
Poprawka stanowi ochronę przed państwami, które chciałyby egzekwować swoje przepisy 
poza swoimi granicami. Ochrona ta jest potrzebna, ponieważ niektóre państwa trzecie mają 
przepisy zmuszające administratorów do ujawniania danych osobowych bez odpowiednich 
zabezpieczeń. Organy państw trzecich mogą mieć dostęp do danych osobowych 
przechowywanych przez europejskich administratorów jedynie w ramach procedur wzajemnej 
pomocy prawnej.

Poprawka 346
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celach przewidzianych w ust. 1 lit. a) i 
b) organy nadzorcze mogą wymieniać się 
informacjami i współpracować w ramach 
działań związanych z wykonywaniem ich 
zadań i ochroną praw regulowanych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. es
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Uzasadnienie

Wyżej proponowany tekst ma być w zamierzeniu uzupełnieniem warunków, na jakich będzie 
można zawierać takie umowy i prowadzić takie działania. Proponowane brzmienie wzoruje 
się na przepisach ustanowionych na potrzeby współpracy organów właściwych w dziedzinie 
audytu w dyrektywie 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 
84/253/EWG.

Poprawka 347
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Współpraca może się odbywać pod 
warunkiem, że:
a) właściwe organy państw trzecich 
posiadają uprawnienia w zakresie 
ochrony danych osobowych w 
dziedzinach, w których są kompetentne 
zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem,
b) między danymi właściwymi organami 
istnieją ustalenia robocze oparte o zasadę 
wzajemności,
c) przekazanie danych osobowych do 
państwa trzeciego jest zgodne z przepisami 
rozdziału V niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Wyżej proponowany tekst ma być w zamierzeniu uzupełnieniem warunków, na jakich będzie 
można zawierać takie umowy i prowadzić takie działania. Proponowane brzmienie wzoruje 
się na przepisach ustanowionych na potrzeby współpracy organów właściwych w dziedzinie 
audytu w dyrektywie 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 
84/253/EWG.
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Poprawka 348
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Ustalenia robocze, o których mowa w 
ust. 2a lit. b), gwarantują, że:
a) właściwe organy dostarczają 
uzasadnienie przedmiotu wniosku o 
współpracę,
b) osoby obecnie lub wcześniej 
zatrudnione przez właściwe organy 
państwa trzeciego, które otrzymują te 
informacje, są zobowiązane do 
zachowania tajemnicy zawodowej,
c) właściwe organy państwa trzeciego 
mogą wykorzystywać wyniki współpracy 
wyłącznie do wykonywania zadań 
związanych z ochroną danych osobowych,
d) w razie gdy właściwy organ państwa 
trzeciego zamierza przekazać stronie 
trzeciej informację otrzymaną w ramach 
współpracy, musi otrzymać uprzednią, 
szczegółową i pisemną zgodę organu, 
który ją dostarczył, z wyjątkiem sytuacji, w 
której przekazanie informacji było 
wymagane na mocy jej prawa krajowego 
lub nakazane przez organ sądowy i 
stanowiło środek konieczny do ochrony 
odpowiednich interesów publicznych 
dotyczących:
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania,
funkcji nadzorczych, kontrolnych i 
regulacyjnych związanych, nawet 
sporadycznie, z wykonywaniem 
obowiązków publicznych w ramach 
umowy;
w takim przypadku informuje się 
uprzednio organ, który dostarczył 
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informacje.
e) przyjmuje się środki ochronne, 
rozwiązania techniczne i organizacyjne w 
celu ochrony danych osobowych przed 
przypadkowym lub niedozwolonym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, 
przekształceniem lub dostępem albo przed 
wszelkimi innymi niedozwolonymi 
formami przetwarzania danych 
osobowych,
f) wniosek właściwych władz państwa 
trzeciego o współpracę należy odrzucić:
gdyby miał wpłynąć negatywnie na 
suwerenność, bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny Wspólnoty lub 
państwa członkowskiego, do którego 
skierowano wniosek,
jeżeli zostało już wszczęte postępowanie 
sądowe w sprawie tych samych czynów i 
przeciwko tym samym osobom przed 
organami państwa członkowskiego, do 
którego skierowano wniosek.

Or. es

Uzasadnienie

Wyżej proponowany tekst ma być w zamierzeniu uzupełnieniem warunków, na jakich będzie 
można zawierać takie umowy i prowadzić takie działania. Proponowane brzmienie wzoruje 
się na przepisach ustanowionych na potrzeby współpracy organów właściwych w dziedzinie 
audytu w dyrektywie 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 
84/253/EWG.

Poprawka 349
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie informują 
Komisję o ustaleniach roboczych, o 
których mowa w ust. 2a i 2b.

Or. es

Uzasadnienie

Wyżej proponowany tekst ma być w zamierzeniu uzupełnieniem warunków, na jakich będzie 
można zawierać takie umowy i prowadzić takie działania. Proponowane brzmienie wzoruje 
się na przepisach ustanowionych na potrzeby współpracy organów właściwych w dziedzinie 
audytu w dyrektywie 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 
84/253/EWG.

Poprawka 350
Antonio López-Istúriz White

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. Organy nadzorcze działają w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania
powierzonych im obowiązków i uprawnień.

Or. es

Poprawka 351
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie organu nadzorczego
podczas wykonywania swoich 

2. Członkowie organów nadzorczych
podczas wykonywania swoich 
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obowiązków nie zwracają się do nikogo o 
instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują.

obowiązków nie zwracają się do nikogo o 
instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują.

Or. es

Poprawka 352
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy został wyposażony w 
odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i 
finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę 
niezbędne do skutecznego wykonywania 
swoich obowiązków i uprawnień, w tym do 
ich wykonywania w kontekście wzajemnej 
pomocy, współpracy i uczestnictwa w 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

5. Każde państwo członkowskie, zgodnie z 
wewnętrznym podziałem właściwości,
zapewnia, by organy nadzorcze zostały 
wyposażone w odpowiednie zasoby 
ludzkie, techniczne i finansowe, 
pomieszczenia i infrastrukturę niezbędne 
do skutecznego wykonywania swoich 
obowiązków i uprawnień, w tym do ich 
wykonywania w kontekście wzajemnej 
pomocy, współpracy i uczestnictwa w 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. es

Poprawka 353
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy miał własny personel, 
który jest powoływany przez szefa organu 
nadzorczego i podlega jego kierownictwu.

6. Każde państwo członkowskie zapewnia,
zgodnie z wewnętrznym podziałem 
właściwości, by organy nadzorcze 
dysponowały własnym personelem 
powoływanym przez dyrektora organu 
nadzorczego i podlegającym jego 
kierownictwu.

Or. es
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Poprawka 354
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, by
organ nadzorczy podlegał kontroli 
finansowej, która nie narusza jego
niezależności. Państwa członkowskie
dopilnują, by organy nadzorcze 
dysponowały odrębnymi budżetami 
rocznymi. Budżety są podawane do 
wiadomości publicznej.

7. Państwa członkowskie zapewniają,
zgodnie z wewnętrznym podziałem 
właściwości, by organy nadzorcze 
podlegały kontroli finansowej, która nie 
narusza ich niezależności. Państwa 
członkowskie dopilnowują, zgodnie z 
wewnętrznym podziałem właściwości, by 
organy nadzorcze dysponowały odrębnymi 
budżetami rocznymi. Budżety są podawane 
do wiadomości publicznej.

Or. es

Poprawka 355
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego byli
wybierani albo przez parlament albo przez
rząd danego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego lub 
organów nadzorczych byli mianowani albo 
przez parlamenty, albo przez organy 
władzy wykonawczej.

Or. es

Poprawka 356
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie upływu kadencji, rezygnacji lub
przymusowego pozbawienia funkcji 
członek organu przestaje pełnić swoje 
obowiązki zgodnie z art. 5.

3. W razie upływu kadencji, niezdolności 
do pełnienia funkcji, niepołączalności 
stanowisk, rezygnacji, przymusowego 
pozbawienia funkcji, skazania 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne lub obowiązkowego przejścia na 
emeryturę członek organu przestaje pełnić 
swoje obowiązki.

Or. es

Poprawka 357
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członek może być odwołany lub 
pozbawiony praw do emerytury lub 
innych alternatywnych świadczeń przez
właściwy sąd krajowy, jeżeli nie spełnia 
już warunków wymaganych do 
wykonywania obowiązków lub dopuścił 
się poważnego uchybienia.

4. Członek może być odwołany lub 
pozbawiony funkcji przez organ, który go 
mianował, jeżeli nie spełnia już warunków 
wymaganych do wykonywania 
obowiązków lub dopuścił się poważnego 
uchybienia obowiązkom związanym z jego 
funkcją.

Or. es

Poprawka 358
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i statusu organu 
nadzorczego;

a) ustanowienia i statusu organów 
nadzorczych;

Or. es
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Poprawka 359
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwalifikacji, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do pełnienia 
obowiązków członka organu nadzorczego;

b) kwalifikacji, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do pełnienia 
obowiązków członka organów 
nadzorczych;

Or. es

Poprawka 360
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) regulacji i procedur w zakresie 
wyznaczania członków organu 
nadzorczego, jak również regulacji 
odnoszących się do działań lub funkcji 
niedających się pogodzić z pełnionymi 
obowiązkami;

c) regulacji i procedur w zakresie 
wyznaczania członków organów 
nadzorczych, jak również przepisów
odnoszących się do działań lub funkcji
niedających się pogodzić z pełnionymi 
obowiązkami;

Or. es

Poprawka 361
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okresu kadencji członków organu 
nadzorczego, która nie trwa krócej niż 

d) okresu kadencji członków organów 
nadzorczych, która nie trwa krócej niż 



PE500.695v01-00 180/229 AM\920534PL.doc

PL

cztery lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, która może trwać krócej, 
w przypadku gdy jest to niezbędne, aby 
chronić niezależność organu nadzorczego
poprzez rozłożoną w czasie procedurę 
wyboru;

cztery lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, która może trwać krócej, 
w przypadku gdy jest to niezbędne, aby 
chronić niezależność organów 
nadzorczych poprzez rozłożoną w czasie 
procedurę wyboru;

Or. es

Poprawka 362
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) określenia, czy członkowie organu 
nadzorczego mogą być ponownie 
wyznaczeni;

e) określenia, czy członkowie organów 
nadzorczych mogą być ponownie 
wyznaczeni;

Or. es

Poprawka 363
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przepisów i wspólnych warunków 
pełnienia obowiązków przez członków i 
personel organu nadzorczego;

f) przepisów i wspólnych warunków 
pełnienia obowiązków przez członków i 
personel organów nadzorczych;

Or. es

Poprawka 364
Antonio López-Istúriz White
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) regulacji i procedur odnoszących się do 
zakończenia pełnienia obowiązków przez 
członków organu nadzorczego, w tym 
jeżeli nie spełniają już warunków 
wymaganych do wykonywania 
obowiązków lub jeżeli są winni poważnego 
uchybienia.

g) regulacji i procedur odnoszących się do 
zakończenia pełnienia obowiązków przez 
członków organów nadzorczych, w tym 
jeżeli nie spełniają już warunków 
wymaganych do wykonywania 
obowiązków lub jeżeli są winni poważnego 
uchybienia.

Or. es

Poprawka 365
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie i personel organu 
nadzorczego, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych.

Członkowie i personel organów 
nadzorczych, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych.

Or. es

Poprawka 366
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy organ jest kompetentny na 
podlegającym mu terytorium do celów 
przetwarzania, które dokonywane jest w 
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ramach działalności jednej z siedzib 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dane lub działalności 
mającej wpływ na osoby zamieszkałe na 
tym terenie.

Or. fr

Poprawka 367
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający prowadzą 
działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, organ nadzorczy głównej 
siedziby administratora lub podmiotu 
przetwarzającego jest odpowiedzialny za 
nadzór nad działalnością administratora lub 
podmiotu przetwarzającego we wszystkich 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla przepisów rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia.

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający prowadzą 
działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, organ nadzorczy głównej 
siedziby administratora lub podmiotu 
przetwarzającego jest odpowiedzialny za 
nadzór nad działalnością administratora lub 
podmiotu przetwarzającego we wszystkich 
państwach członkowskich, z wyjątkiem 
kwestii dotyczących decyzji w odpowiedzi 
na skargi, o których mowa w art. 73, w 
przypadku których koordynuje działania 
danych organów nadzorczych, bez 
uszczerbku dla przepisów rozdziału VII 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka polega w zasadzie na dodaniu do art. 51 ust. 2 sformułowania, na 
podstawie którego wyklucza się z zakresu przepisu działania, o których mowa w art. 73 
(skargi podmiotów danych). Jednocześnie w celu zapewnienia spójności całego tekstu 
zaproponowano różne zmiany dążące do skreślenia przepisów, które były skutkiem 
uniwersalnego zakresu systemu „jedynego organu”.
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Poprawka 368
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy albo na podstawie skargi lub 
wniosku innego organu nadzorczego, i 
informuje w rozsądnym czasie podmiot 
danych, jeżeli skierował on skargę do tego 
organu nadzorczego, o wyniku dochodzeń;

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy, albo na podstawie skargi lub 
wniosku innego organu nadzorczego, albo 
na podstawie skargi ze strony organów 
policji, i informuje w rozsądnym czasie 
podmiot danych, jeżeli skierował on skargę 
do tego organu nadzorczego, o wyniku 
dochodzeń;

Or. es

Uzasadnienie

Naszym zdaniem należy uwzględnić udział organów policyjnych za pośrednictwem skargi jako 
możliwej przyczyny wszczęcia dochodzenia, gdy w trakcie prowadzonych przez policję działań 
ujrzą światło dzienne fakty, które mogłyby świadczyć o naruszeniu prywatności pewnych 
osób.

Poprawka 369
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) koordynuje polityki certyfikacji na 
podlegającym mu obszarze zgodnie z 
przepisami art. 39. 

Or. es

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nacisk, jaki w ramach naszego stanowiska kładziemy na wzmocnienie 
polityk certyfikacji, sądzimy, że należy uwzględnić odniesienie do uprawnień organu 
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nadzorczego (lub organów nadzorczych) związanych z tymi politykami.

Poprawka 370
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) przeprowadzania audytów lub 
sporządzania planów audytów 
dotyczących ochrony danych osobowych.

Or. es

Poprawka 371
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy organ nadzorczy musi sporządzać 
roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności. Sprawozdanie jest
przedstawione parlamentowi narodowemu
i jest udostępniane opinii publicznej, 
Komisji oraz Europejskiej Radzie Ochrony 
Danych.

Każdy organ nadzorczy musi sporządzać 
roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności. Sprawozdanie jest
przedstawiane właściwemu parlamentowi
lub innym organom określonym w 
prawodawstwie krajowym i jest 
udostępniane opinii publicznej, Komisji 
oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. es

Uzasadnienie

Naszym zdaniem należy wprowadzić poprawkę, dzięki której tekst wniosku uwzględni państwa 
posiadające na swoim terytorium więcej niż jeden organ nadzorczy.

Poprawka 372
Antonio López-Istúriz White
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy podejmuje 
wszystkie odpowiednie środki niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na wniosek 
innego organu nadzorczego bez zwłoki i 
nie później niż w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania wniosku. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 
przekazywanie odpowiednich informacji 
na temat przebiegu dochodzenia lub 
realizacji środków egzekucyjnych w celu 
doprowadzenia do zaprzestania lub 
zabronienia operacji przetwarzania 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Każdy organ nadzorczy podejmuje 
wszystkie odpowiednie środki niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na wniosek 
innego organu nadzorczego bez zwłoki i 
nie później niż w terminie 15 dni od 
otrzymania wniosku. Takie środki mogą 
obejmować w szczególności 
przekazywanie odpowiednich informacji 
na temat przebiegu dochodzenia lub 
realizacji środków egzekucyjnych w celu 
doprowadzenia do zaprzestania lub 
zabronienia operacji przetwarzania 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że okres jednego miesiąca może być zbyt długi, a zatem w trosce o skuteczność i 
wiarygodność proponujemy okres 15 dni.

Poprawka 373
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy organ nadzorczy, na 
wniosek innego organu nadzorczego, nie 
podjął działania w terminie jednego 
miesiąca, organ, który złożył wniosek, jest 
właściwy do podjęcia środków 
tymczasowych na terytorium swojego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 51 
ust. 1 i przekazuje sprawę Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych w trybie 
procedury, o której mowa w art. 57.

8. W przypadku gdy organ nadzorczy, na 
wniosek innego organu nadzorczego, nie 
podjął działania w terminie 15 dni, organ, 
który złożył wniosek, jest właściwy do 
podjęcia środków tymczasowych na 
terytorium swojego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 51 ust. 1 i 
przekazuje sprawę Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych w trybie procedury, o 
której mowa w art. 57.
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Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że okres jednego miesiąca może być zbyt długi, a zatem w trosce o skuteczność i 
wiarygodność proponujemy okres 15 dni.

Poprawka 374
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy organ nadzorczy nie 
spełni w terminie jednego miesiąca
obowiązku ustanowionego w ust. 2, inne 
organy nadzoru są uprawnione do przyjęcia 
środka tymczasowego na terytorium 
swojego państwa członkowskiego zgodnie 
z art. 51. ust. 1.

5. W przypadku gdy organ nadzorczy nie 
spełni w terminie 15 dni obowiązku 
ustanowionego w ust. 2, inne organy 
nadzoru są uprawnione do przyjęcia środka 
tymczasowego na terytorium swojego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 51. 
ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że okres jednego miesiąca może być zbyt długi, a zatem w trosce o skuteczność i 
wiarygodność proponujemy okres 15 dni.

Poprawka 375
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje opinię na temat danej sprawy, 
jeżeli Europejska Rada Ochrony Danych
podejmie taką decyzję zwykłą większością 
głosów swoich członków lub jakikolwiek 
organ nadzorczy lub Komisja tego zażąda
w terminie jednego tygodnia od otrzymania 

7. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje opinię na temat danej sprawy, 
jeżeli podejmie taką decyzję zwykłą 
większością głosów swoich członków lub
jeżeli zażąda tego Komisja w terminie 
jednego tygodnia od otrzymania stosownej 
informacji zgodnie z ust. 5. Opinię 
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stosownej informacji zgodnie z ust. 5.
Opinię przyjmuje się w terminie jednego 
miesiąca zwykłą większością głosów 
członków Europejskiej Rady Ochrony 
Danych. Przewodniczący Europejskiej 
Rady Ochrony Danych informuje, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, organ nadzorczy, 
o którym mowa, zależnie od okoliczności, 
w ust. 1 i ust. 3, Komisję i organ nadzorczy 
właściwy na podstawie art. 51 o opinii i 
podaje ją do publicznej wiadomości.

przyjmuje się w terminie jednego miesiąca 
zwykłą większością głosów członków 
Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Przewodniczący Europejskiej Rady 
Ochrony Danych informuje, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, organ nadzorczy, 
o którym mowa, zależnie od okoliczności, 
w ust. 1 i ust. 3, Komisję i organ nadzorczy 
właściwy na podstawie art. 51 o opinii i 
podaje ją do publicznej wiadomości.

Or. es

Uzasadnienie

Warto ograniczyć wymóg, by Rada wypowiadała się we wszystkich sprawach, o których 
otrzymuje powiadomienie. W związku z tym mogę poprzeć art. 58 ust. 7, choć z drobnymi 
zmianami.

Poprawka 376
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59 skreślony
Opinia Komisji

1. W terminie dziesięciu tygodni od 
wniesienia sprawy na podstawie art. 58 
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni 
w przypadku art. 61, Komisja może 
przyjąć opinię związaną ze sprawami 
wniesionymi na mocy art. 58 lub art. 61 w 
celu zapewnienia właściwego i spójnego 
stosowania rozporządzenia.
2. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
opinię zgodnie z ust. 1 dany organ 
nadzorczy uwzględnia w jak najszerszym 
stopniu opinię Komisji i informuje 
Komisję i Europejską Radę Ochrony 
Danych, czy zamierza utrzymać czy 
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zmienić projekt środka.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, 
organ nadzorczy nie może przyjąć 
projektu środka.
4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

Or. es

Uzasadnienie

Zostają skreślone artykuły uprawniające Komisję do sprawowania nadzoru nad działalnością 
organów nadzorczych. Organy nadzorcze muszą być niezależne indywidualnie i zbiorowo i 
nie mogą podlegać organom administracyjnym lub politycznym. Uprawnienia Komisji 
dotyczące sprawowania nadzoru nad stosowaniem prawa europejskiego powinny być 
wykonywane wyłącznie w ramach przewidzianych traktatami.

Poprawka 377
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60 skreślony
Zawieszenie projektu środka

1. W terminie jednego miesiąca po 
przekazaniu informacji, o której mowa w 
art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy 
Komisja ma poważne wątpliwości, czy 
projekt środka zapewniłby właściwe 
stosowanie niniejszego rozporządzenia czy 
też przeciwnie wiązałby się z jego 
niespójnym stosowaniem, Komisja może 
przyjąć uzasadnioną decyzję nakładającą 
na organ nadzorczy obowiązek 
zawieszenia przyjęcia danego projektu 
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środka, uwzględniając opinię wydaną 
przez Europejską Radę Ochrony Danych 
na mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 ust. 2, w 
przypadku gdy wydaje się to konieczne w 
celu:
a) pogodzenia rozbieżnych stanowisk 
organu nadzorczego i Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, jeżeli nadal wydaje się 
to możliwe; o
b) przyjęcia środka zgodnie z art. 62 ust. 1 
lit. a).
2. Komisja określi czas trwania 
zawieszenia, który nie przekracza 12 
miesięcy.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, 
organ nadzorczy nie może przyjąć danego 
projektu środka.

Or. es

Uzasadnienie

Zostają skreślone artykuły uprawniające Komisję do sprawowania nadzoru nad działalnością 
organów nadzorczych. Organy nadzorcze muszą być niezależne indywidualnie i zbiorowi i nie 
mogą podlegać organom administracyjnym lub politycznym. Uprawnienia Komisji dotyczące 
sprawowania nadzoru nad stosowaniem prawa europejskiego powinny być wykonywane 
wyłącznie w ramach przewidzianych traktatami.

Poprawka 379
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozstrzygnąć w okresie, o którym mowa 
w art. 59 ust. 1, w sprawie ogłoszenia 
projektu standardowych klauzul ochrony 
danych, o których mowa w art. 58 ust. 2 
lit. d) jako ogólnie obowiązujących;

skreślona

Or. es
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Uzasadnienie

Skreśla się artykuły, które przyznają Komisji uprawnienia nadzorcze nad działalnością 
organów nadzoru. Organy nadzoru powinny być niezależne indywidualnie i zbiorowo, i nie 
mogą być podporządkowane działaniom organów administracyjnych i/lub politycznych lub 
nimi uwarunkowane. Uprawnienia Komisji do nadzorowania stosowania prawa 
europejskiego muszą być wykonywane jedynie i wyłącznie kanałami przewidzianymi w 
traktatach.

Poprawka 380
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku należycie uzasadnionej, 
szczególnie pilnej potrzeby związanej z 
interesem podmiotów danych w 
przypadkach określonych w ust. 1 lit. a), 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
87 ust. 3. Akty te obowiązują nie dłużej niż 
12 miesięcy.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Skreśla się artykuły, które przyznają Komisji uprawnienia nadzorcze nad działalnością 
organów nadzoru. Organy nadzoru powinny być niezależne indywidualnie i zbiorowo, i nie 
mogą być podporządkowane działaniom organów administracyjnych i/lub politycznych lub 
nimi uwarunkowane. Uprawnienia Komisji do nadzorowania stosowania prawa 
europejskiego muszą być wykonywane jedynie i wyłącznie kanałami przewidzianymi w 
traktatach.

Poprawka 381
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) proponuje założenia europejskiej 
polityki certyfikacji oraz śledzi je i ocenia, 
przedstawiając wyniki Komisji.

Or. es

Poprawka 382
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych pełni funkcję jednego z 
wiceprzewodniczących, chyba że został on 
wybrany na przewodniczącego.

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków.

Or. es

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by EIOD posiadał większe prawa niż jakikolwiek inny organ i stale 
obejmował funkcję wiceprzewodniczącego.

Poprawka 383
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji sekretariat: obsługę 
sekretariatu zapewnia Europejski 
Inspektor Ochrony Danych.

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji sekretariat: Komisja dba, by 
Rada dysponowała koniecznymi środkami 
do prowadzenia sekretariatu.
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Or. es

Uzasadnienie

EIOD jest członkiem Rady z prawem do zabierania głosu i głosowania. Nie byłoby właściwe 
jednoczesne zapewnianie przez niego obsługi sekretariatu. Obsługując sekretariat EIOD 
mógłby kontrolować przebieg prac Rady i kierować nimi lub wpływać na nie w sposób, który 
nie byłby zgodny z jego funkcją aktywnego członka Rady, z własnymi i specyficznymi 
interesami.

Poprawka 384
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w państwie członkowskim, w 
którym zamieszkuje, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych go
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, lub że prawa, 
które to państwo uznaje, nie zostały w 
należyty sposób uwzględnione.

Or. es

Uzasadnienie

Podmioty danych mają prawo odwołać się do organów nadzoru, jeśli uznają, że ich prawa na 
mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone. Mogą to zrobić wnosząc skargę 
osobiście lub zwracając się do organizacji lub zrzeszeń, o których mowa w ust. 2, o działanie 
w ich imieniu.

Poprawka 385
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć całkowicie bezpłatnie 
skargę do organu nadzorczego w 
dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 
uznaje, że przetwarzanie danych 
osobowych ich dotyczących nie jest 
zgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 386
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w państwie członkowskim
zwykłego pobytu lub w państwie 
członkowskim, w którym administrator ma
swoją główną siedzibę, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie Komisji stwarza poważne problemy praktyczne i trudności logistyczne, a 
proponowana zmiana poprawiłaby pewność prawa w przypadku podmiotu danych i 
krajowego organu nadzorczego.
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Poprawka 387
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, których celem jest ochrona 
praw podmiotów danych oraz interesów 
dotyczących ochrony ich danych 
osobowych, i które zostały prawidłowo 
ustanowione zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, ma prawo złożyć skargę 
do organu nadzorczego dowolnego
państwa członkowskiego w imieniu 
jednego lub więcej podmiotów danych,
jeżeli uznaje, że prawa podmiotu danych 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone w wyniku 
przetwarzania danych osobowych.

2. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, których celem jest ochrona 
praw podmiotów danych oraz interesów 
dotyczących ochrony ich danych 
osobowych, i które zostały prawidłowo 
ustanowione zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, może złożyć skargę do 
organu nadzorczego tego państwa 
członkowskiego dotyczącą domniemanych 
naruszeń przepisów przewidzianych w
niniejszym rozporządzeniu. Może również 
w imieniu jednego lub więcej podmiotów 
danych mieszkających w tym państwie 
członkowskim wykonywać prawa 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, pod warunkiem że 
posiada wystarczające uprawnienia w tym 
celu.

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 384.

Poprawka 388
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każdy podmiot, organizacja lub zrzeszenie, 
o których mowa w ust. 2, ma prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego w 
dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 

skreślony
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uznaje, że doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Or. es

Poprawka 389
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej od decyzji organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do wszczęcia postępowania
sądowego przeciwko decyzjom organu 
nadzorczego, które jej dotyczą lub szkodzą 
jej w jakikolwiek sposób.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uznać prawo do wszczęcia postępowania przeciwko decyzjom organu nadzorczego, w 
związku z brakiem działania z jego strony lub pominięciem, które może negatywnie wpłynąć 
na prawa osoby fizycznej lub prawnej, a także określić w jakich warunkach skarga może 
zostać odrzucona. Uprawnieniami do działania powinny dysponować osoby bezpośrednio 
dotknięte działaniem lub pominięciem, a także wszystkie inne osoby, których prawa mogą 
zostać naruszone.

Poprawka 390
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej od decyzji organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo wystąpić całkowicie bezpłatnie o 
sądowy środek ochrony prawnej w 
związku z decyzjami organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.
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Or. it

Poprawka 391
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy podmiot danych ma prawo do 
sądowego środka ochrony prawnej 
zobowiązującego organ nadzorczy do 
podjęcia działania w sprawie skargi w 
przypadku braku decyzji chroniącej jego 
prawa lub w przypadku gdy organ 
nadzorczy nie poinformuje podmiotu 
danych w terminie trzech miesięcy o 
postępach w rozpatrywania skargi lub 
rezultatach jej rozpatrzenia na mocy art. 
52 ust. 1 lit. b).

2. Jeżeli po upływie trzech miesięcy od 
wniesienia skargi organ nadzoru nie 
poinformował podmiotu danych o jej 
biegu, należy uznać, że skarga została 
odrzucona. Należy również uznać, że 
skarga została odrzucona, jeżeli po 
upływie sześciu miesięcy od jej wniesienia 
nie została ona ostatecznie rozpatrzona 
przez organ nadzoru.

Or. es

Uzasadnienie

W trosce o pewność prawną należy ustalić maksymalny sześciomiesięczny termin 
podejmowania decyzji dotyczących skarg. W wyjątkowych przypadkach można rozważyć 
dłuższy termin. W każdym wypadku należy wyznaczyć maksymalny termin na udzielenie 
podmiotowi danych informacji w związku z biegiem skargi; jeżeli termin ten zostanie 
przekroczony, należy uznać skargę za odrzuconą.

Poprawka 392
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 

skreślony
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nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu, 
wszczął postępowanie w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

Or. es

Poprawka 393
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uznaje, że jej prawa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone w wyniku przetwarzania 
jej danych osobowych w warunkach 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uznaje, że jej prawa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone.

Or. es

Uzasadnienie

Aby uniknąć interpretacji mogących doprowadzić do ograniczenia w jakikolwiek sposób 
uznanego tu prawa do wszczęcia postępowania, proponuje się usunięcie ostatniej części 
rozpoczynającej się od słów „w wyniku...”. 

Poprawka 394
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uznaje, że jej prawa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone w wyniku przetwarzania 
jej danych osobowych w warunkach 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna ma 
prawo do wystąpienia całkowicie 
bezpłatnie o sądowy środek ochrony 
prawnej, jeżeli uznaje, że jej prawa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone w wyniku przetwarzania 
jej danych osobowych w warunkach 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. it

Poprawka 395
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy postępowanie toczy 
się w ramach mechanizmu zgodności, o 
którym mowa w art. 58, a dotyczy tego 
samego środka, decyzji lub praktyki, sąd 
może zawiesić postępowanie, które się 
przed nim toczy, chyba że pilny charakter 
sprawy dotyczącej ochrony praw podmiotu 
danych nie pozwala oczekiwać na wynik 
postępowania w ramach mechanizmu 
zgodności.

3. W przypadku gdy postępowanie toczy 
się w ramach mechanizmu zgodności, o 
którym mowa w art. 58, a dotyczy tego 
samego środka, decyzji lub praktyki, sąd 
może – na wniosek którejkolwiek ze stron 
i po uprzednim wysłuchaniu wszystkich 
stron – zawiesić postępowanie, które się 
przed nim toczy, chyba że pilny charakter 
sprawy dotyczącej ochrony praw podmiotu 
danych nie pozwala oczekiwać na wynik 
postępowania w ramach mechanizmu 
zgodności.

Or. es

Uzasadnienie

Postępowanie może zostać zawieszone jedynie na wniosek którejś ze stron i po wysłuchaniu 
wszystkich stron, gdyż jest to najwłaściwsze rozwiązanie w tego rodzaju sprawach.



AM\920534PL.doc 199/229 PE500.695v01-00

PL

Poprawka 396
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 ust. 
2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm taki jest w praktyce niepotrzebny.

Poprawka 397
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 ust. 
2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych.

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 ust. 
2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych, po uzyskaniu odpowiednich 
uprawnień w tym celu.

Or. es

Uzasadnienie

Z naszego punktu widzenia uprawnienia do działania w imieniu podmiotu danych przyznane 
na mocy niniejszego artykułu organizacjom i zrzeszeniom, o których mowa w art. 73 ust. 2, 
muszą zawsze wynikać z wystarczającego nadania uprawnień, co musi być w wyraźny sposób 
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stwierdzone w przepisach.

Poprawka 398
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy sąd państwa 
członkowskiego ma uzasadnione powody, 
by sądzić, że równoległe postępowanie 
toczy się w innym państwie członkowskim, 
kontaktuje się z właściwym sądem innego 
państwa członkowskiego, aby potwierdzić 
fakt prowadzenia takiego równoległego 
postępowania.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o ust. 3 i 4, wydają się one niejasne. Jeśli odnoszą się one do litispendencji, 
naszym zdaniem nie jest to najlepszy instrument do wprowadzania systemu prawnego 
mającego zastosowanie do takich sytuacji, zważywszy że obowiązujące przepisy dotyczące 
właściwości na szczeblu UE są wystarczające do rozwiązania mogących się pojawiać kwestii.

Poprawka 399
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy równoległe 
postępowanie w drugim państwie 
członkowskim dotyczy tego samego 
środka, decyzji lub praktyki, sąd może 
zawiesić postępowanie.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o ust. 3 i 4, wydają się one niejasne. Jeśli odnoszą się one do litispendencji, 
naszym zdaniem nie jest to najlepszy instrument do wprowadzania systemu prawnego 
mającego zastosowanie do takich sytuacji, zważywszy że obowiązujące przepisy dotyczące 
właściwości na szczeblu UE są wystarczające do rozwiązania mogących się pojawiać kwestii.

Poprawka 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty danych, których dane przetwarzano nielegalnie i bez ich zgody, muszą 
mieć prawo do odszkodowania, zwłaszcza jeżeli dane te wykorzystano do pozbawienia ich 
obecnej lub przyszłej możliwości zatrudnienia.

Poprawka 401
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
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przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada 
solidarnie za całą kwotę odszkodowania.

przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada 
solidarnie za całą kwotę odszkodowania. 
W przypadku odpowiedzialności 
solidarnej podmiot przetwarzający, który 
naprawił szkodę poniesioną przez podmiot 
danych, może wystąpić do administratora 
o zwrot kosztów, jeżeli działał zgodnie z 
aktem prawnym, o którym mowa w art. 26 
ust. 2.

Or. fr

Poprawka 402
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy administrator 
ustanowił przedstawiciela, wszystkie kary 
mają zastosowanie do przedstawiciela, bez 
uszczerbku dla jakiejkolwiek kary, która 
może grozić administratorowi.

2. W przypadku gdy administrator 
ustanowił przedstawiciela, wszystkie kary 
mają zastosowanie do przedstawiciela jako 
takiego i przedstawiciel stosuje się do 
nich, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek 
kary, która może grozić administratorowi.

Or. es

Uzasadnienie

Sformułowanie ust. 2 wydaje się wyraźnie wskazywać, że przedstawiciel musi zastosować się 
do każdej kary nałożonej w związku z działaniem przedstawiciela lub administratora. Jeśli tak 
jest w istocie, za właściwe uważamy uściślenie, że kara będzie ciążyć na przedstawicielu jako 
takim, i że będzie się on musiał do niej zastosować.

Poprawka 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie osoby lub przedsiębiorstwa, 
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o których wiadomo, że naruszyły przepisy 
niniejszego rozporządzenia, np. poprzez 
bezprawny dostęp do danych osobowych 
pracowników w celu umieszczenia ich na 
czarnej liście lub w celu uniemożliwienia 
im zatrudnienia, powinny być wykluczone 
z otrzymywania dotacji i finansowania UE 
oraz z udziału w zaproszeniach do 
składania ofert w ramach innych 
zamówień publicznych na unijnym, 
krajowym lub innym szczeblu 
administracji publicznej do czasu, aż 
wszelkie postępowania sądowe zostaną 
zakończone, a wszelkie odszkodowania w 
pełni wypłacone wszystkim 
poszkodowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi postawić sprawę jasno, że nie będzie tolerowane naruszanie przez 
przedsiębiorstwa przepisów w zakresie ochrony danych oraz że ich dostęp do finansowania 
UE będzie zablokowany, dopóki będą zamieszane w tego rodzaju działania.

Poprawka 404
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji administracyjnych 
zgodnie niniejszym artykułem.

1. Każdy właściwy organ nadzorczy jest 
uprawniony do nakładania sankcji 
administracyjnych zgodnie niniejszym 
artykułem.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą punktu kompleksowej obsługi powyższa poprawka gwarantuje, że 
przedsiębiorstwa nie mogą zostać ukarane za to samo naruszenie przez różne organy ds. 
ochrony danych.
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Poprawka 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji administracyjnych 
zgodnie niniejszym artykułem.

1. Organ nadzorczy, właściwy zgodnie z 
art. 51, jest uprawniony do nakładania 
sankcji administracyjnych zgodnie 
niniejszym artykułem.

Or. pl

Poprawka 406
Antonio López-Istúriz White

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 charakteru naruszenia lub 
rodzaju zaniedbania do niego 
prowadzącego, 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, a 
także rzeczywistej sytuacji ekonomicznej 
karanego.

Or. es
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Poprawka 407
Sajjad Karim

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,
wrażliwego charakteru danych,
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, wagi szkody lub ryzyka szkody 
wskutek naruszenia, stopnia 
odpowiedzialności osoby fizycznej lub 
prawnej oraz poprzednich naruszeń 
popełnionych przez tę osobę, technicznych 
i organizacyjnych środków i procedur 
wdrażanych na mocy art. 23 i stopnia 
współpracy z organem nadzorczym w celu 
usunięcia naruszenia. W stosownych 
przypadkach organ ds. ochrony danych 
jest również uprawniony, by wymagać 
wyznaczenia inspektora ochrony danych, 
jeżeli podmiot, organizacja lub zrzeszenie 
dokonało wyboru, by go nie wyznaczać.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu zagwarantowanie, że umyślne lub zuchwałe naruszenia 
zostaną ukarane dotkliwiej niż naruszenia wynikające z samej tylko niedbałości. Pakiet 
poprawek dotyczących sankcji administracyjnych ma na celu zadbanie o to, by kary były 
współmierne do postępowania, a najdotkliwsze kary były zarezerwowane dla 
najpoważniejszych wykroczeń. Zdolność organów ds. ochrony danych do wymagania, by 
został wyznaczony inspektor ochrony danych również ma za cel zapewnienie współmierności 
kar.

Poprawka 408
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Czynniki obciążające, które 
uzasadniają grzywny w wysokości 
górnych pułapów ustanowionych w ust. 
4–6, to w szczególności:
(i) ponawiane naruszenia popełnione z 
zuchwałym lekceważeniem 
obowiązującego prawa;
(ii) odmowa współpracy w ramach 
procesu egzekwowania prawa lub jego 
utrudnianie;
(iii) naruszenia, które są umyślne, 
poważne i mogą wyrządzić znaczne 
szkody;
(iv) fakt, że nie przeprowadzono oceny 
skutków w zakresie ochrony danych;
(v) fakt, że nie wyznaczono inspektora 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 409
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Czynniki łagodzące, które uzasadniają 
grzywny w wysokości dolnych pułapów 
ustanowionych w ust. 4–6, to w 
szczególności:
(i) środki podjęte przez osobę fizyczną lub 
prawną w celu zapewnienia wypełniania 
odpowiednich obowiązków;
(ii) rzeczywista niepewność co do tego, czy 
działanie stanowi naruszenie 
odpowiednich obowiązków;



AM\920534PL.doc 207/229 PE500.695v01-00

PL

(iii) bezzwłoczne zaprzestanie działania 
stanowiącego naruszenie po 
uświadomieniu go sobie;
(iv) współpraca w ramach wszelkich 
procesów egzekwowania prawa;
(v) fakt, że przeprowadzono ocenę 
skutków w zakresie ochrony danych;
(vi) fakt, że wyznaczono inspektora 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 410
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

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. W razie zaistnienia przypadku 
nieumyślnego naruszenia niniejszego 
rozporządzenia – przy braku 
wcześniejszych prawomocnych orzeczeń 
lub w razie wymazania wcześniejszych 
naruszeń – nie nakłada się sankcji, lecz 
udziela ostrzeżenia na piśmie, a jedynie 
jeżeli okoliczności danej sprawy tego 
wymagają można zastosować 
alternatywne działania naprawcze w 
następujących przypadkach i w 
następującej formie:

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzenie szerszego zestawu alternatywnych sankcji. Dlatego zwiększone są sankcje 
alternatywne w ust. 3, tak by nie tylko osoby lub instytucje początkowo wskazane mogły z nich 
korzystać, ale by pod pewnymi szczególnymi warunkami mogły je również stosować 
administracje publiczne i pozostałe przedsiębiorstwa i instytucje.
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Poprawka 411
Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. it

Poprawka 412
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przedsiębiorstwo lub organizacja 
zatrudniająca mniej niż 250 osób chce 
współpracować z organem nadzoru w celu 
wprowadzenia środków naprawczych 
pozwalających uniknąć podobnych 
naruszeń w przyszłości. Współpraca w tej 
dziedzinie odbywa się na podstawie 
wiążących porozumień z organem 
nadzoru. Brak współpracy z należycie 
akredytowanym organem nadzoru po 
upływie sześciu miesięcy od wszczęcia 
postępowania spowoduje nałożenie 
grzywny, która miała być początkowo 
nałożona.

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzenie szerszego zestawu kar alternatywnych, ze szczególnym skupieniem się na 
strategii mającej na celu unikanie przyszłych naruszeń. Większość przewidzianych kar 
alternatywnych dąży do osiągnięcia porozumienia określającego środki umożliwiające 
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uniknięcie naruszeń w przyszłości. Środki naprawcze są ustalane w oparciu o porozumienia 
zawarte z organem nadzoru lub akty bądź decyzje przyjęte przez odpowiednią administrację.

Poprawka 413
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) administracja publiczna współpracuje 
z organem nadzoru w celu wprowadzenia 
środków umożliwiających uniknięcie 
podobnych naruszeń w przyszłości. 
Współpraca w tej dziedzinie odbywa się na 
podstawie porozumień lub decyzji 
przyjętych przez daną administrację, w 
których zawarte zostanie odniesienie do 
przyczyny przyjętych środków. Brak 
współpracy z należycie akredytowanym 
organem nadzoru po upływie jednego 
roku od wszczęcia postępowania 
spowoduje nałożenie grzywny, która miała 
być początkowo nałożona.
Do celów niniejszego artykułu wpisy 
dotyczące wcześniejszych prawomocnych 
kar za naruszenia wynikające z 
zaniedbania zostaną wymazane w 
następujących terminach:
po dwóch latach w przypadku kar, którym 
towarzyszy którakolwiek z grzywien 
przewidzianych w ust. 4; po czterech 
latach w przypadku kar, którym 
towarzyszy którakolwiek z grzywien 
przewidzianych w ust. 5; po sześciu latach 
w przypadku kar, którym towarzyszy 
którakolwiek z grzywien przewidzianych w 
ust. 6.
Do celów niniejszego artykułu wpisy 
dotyczące wcześniejszych prawomocnych 
kar za naruszenia wynikające z 
poważnego zaniedbania lub umyślne 
naruszenia zostaną wymazane w 
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następujących terminach:
po pięciu latach w przypadku kar, którym 
towarzyszy którakolwiek z grzywien 
przewidzianych w ust. 4; po dziesięciu 
latach w przypadku kar, którym 
towarzyszy którakolwiek z grzywien 
przewidzianych w ust. 5; po piętnastu 
latach w przypadku kar, którym 
towarzyszy którakolwiek z grzywien 
przewidzianych w ust. 6.

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 414
Francesco Enrico Speroni

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:

4. 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.

Or. it

Poprawka 415
Antonio López-Istúriz White

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

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

średniego dochodu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. es

Poprawka 416
Francesco Enrico Speroni

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:

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 100 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 2 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie.

Or. it

Poprawka 417
Antonio López-Istúriz White

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;

a) nie dostarcza informacji lub wyraźnie
nie dostarcza pełnych informacji zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;

Or. es

Poprawka 418
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera c)
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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;

c) nie odpowiada na wniosek dotyczący
prawa do bycia zapomnianym lub do 
usunięcia danych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. es

Poprawka 419
Antonio López-Istúriz White

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 420
Antonio López-Istúriz White

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;

f) nie zgłasza lub nie upewnia się, że może 
zgłosić organowi nadzoru w razie potrzeby 
i w sposób przewidziany w niniejszym 
rozporządzeniu, z wyjątkiem poważnych 
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przypadków niewłaściwego postępowania 
w myśl niniejszego rozporządzenia lub 
przepisów wykonawczych państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 421
Francesco Enrico Speroni

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:

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 1 500 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 3 % jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie.

Or. it

Poprawka 422
Antonio López-Istúriz White

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:

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

Or. es

Poprawka 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykorzystuje dane osobowe 
pracowników lub potencjalnych 
pracowników do umieszczenia ich na 
czarnej liście, do ich kontrolowania lub do 
uniemożliwienia im zatrudnienia w 
przyszłości;

Or. en

Uzasadnienie

Bezprawny dostęp lub niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych pracowników lub 
potencjalnych pracowników (często dotyczące, choć nie wyłącznie, ich przynależności do 
związków zawodowych lub działalności w nich) w celu umieszczenia ich na czarnej liście, 
uniemożliwienia im zatrudnienia w przyszłości lub w celu wszelkich innych działań, które 
mogą potencjalnie utrudnić im pracę lub mieć istotny wpływ na ich przyszłe zatrudnienie lub 
karierę zawodową, jest poważnym naruszeniem ich podstawowego prawa do prywatności i 
swobody zrzeszania się, a więc uzasadnia nałożenie najdotkliwszej sankcji.

Poprawka 424
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykorzystuje do celów handlowych 
dane osobowe zgromadzone do innych 
celów;

Or. it

Poprawka 425
Antonio López-Istúriz White

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

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

c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu na 
mocy art. 19, chyba że jest to należycie 
uzasadnione rzeczywistymi i 
uzasadnionymi podstawami i powodami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Or. es

Poprawka 426
Antonio López-Istúriz White

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. es

Poprawka 427
Antonio López-Istúriz White

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. es

Poprawka 428
Antonio López-Istúriz White
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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;

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 danychi, w przypadku gdy jest to 
obowiązkowe na mocy art. 31 i 32;

Or. es

Poprawka 429
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera i)

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;

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, w przypadku 
gdy jest to obowiązkowe na mocy art. 33 i 
34;

Or. es

Poprawka 430
Antonio López-Istúriz White

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 

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

Or. es

Poprawka 431
Antonio López-Istúriz White

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;

k) nadużywa pieczęci, oznaczeń i 
certyfikacji w zakresie ochrony danych w 
rozumieniu art. 39;

Or. es

Poprawka 432
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja sporządza elektroniczny 
rejestr wcześniejszych naruszeń, do 
którego dostęp będą miały wszystkie 
krajowe organy nadzoru. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 86 do celów 
zarządzania rejestrem elektronicznym 
wcześniejszych naruszeń zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Or. es

Poprawka 433
Cecilia Wikström
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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 
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.

1. Rozdział II (Zasady ogólne), rozdział 
III (Prawa podmiotu danych), rozdział IV 
(Administrator i podmiot przetwarzający), 
rozdział V (Przekazywanie danych
osobowych do państw trzecich i 
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 
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 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent 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 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Poprawka 434
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
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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 
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.

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 i organizacji 
międzynarodowych w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 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

Słowo „wyłącznie” osłabia pewność prawa, gdyż może prowadzić do powstania poważnej 
luki prawnej, która byłaby ze szkodą dla przepisów określonych w tym artykule.

Poprawka 435
Klaus-Heiner Lehne

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 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 

1. Rozdział II (Zasady ogólne), rozdział 
III (Prawa podmiotu danych), rozdział IV 
(Administrator i podmiot przetwarzający), 
rozdział V (Przekazywanie danych
osobowych do państw trzecich i 
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 
zastosowania w przypadku przetwarzania 
danych osobowych wyłącznie w celach 
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wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi.

Or. en

Poprawka 436
Cecilia Wikström

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 437
Klaus-Heiner Lehne

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
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Poprawka 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Przetwarzanie danych osobowych a 

zasada publicznego dostępu do 
oficjalnych dokumentów

Dane osobowe w dokumentach 
znajdujących się w posiadaniu organu 
publicznego lub instytucji publicznej 
mogą zostać ujawnione przez ten organ 
lub tę instytucję zgodnie z przepisami 
danego państwa członkowskiego 
dotyczącymi publicznego dostępu do 
oficjalnych dokumentów, dzięki czemu 
godzi się prawo do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do oficjalnych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie był niepotrzebnie 
utrudniany przez przepisy dotyczące ochrony danych. Zgodnie z opinią Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych (grupa robocza art. 29) i Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej zasadę publicznego dostępu do oficjalnych dokumentów należy zagwarantować 
w artykule, a nie jedynie w motywie.

Poprawka 439
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Przetwarzanie danych osobowych a 

zasada publicznego dostępu do 
oficjalnych dokumentów

Dane osobowe w dokumentach 
znajdujących się w posiadaniu organu 
publicznego lub instytucji publicznej 
mogą zostać ujawnione przez ten organ 
lub tę instytucję zgodnie z przepisami 
danego państwa członkowskiego 
dotyczącymi publicznego dostępu do 
oficjalnych dokumentów, dzięki czemu 
godzi się prawo do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do oficjalnych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie był niepotrzebnie 
utrudniany przez przepisy dotyczące ochrony danych. Zgodnie z opinią Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych (grupa robocza art. 29) i Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej należy zagwarantować zasadę publicznego dostępu do oficjalnych dokumentów.

Poprawka 440
Antonio López-Istúriz White

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 
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 

skreślony



AM\920534PL.doc 223/229 PE500.695v01-00

PL

osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Obecnie jedyny sprzeciw, jaki wnosimy w związku z tym przepisem dotyczy przekazania 
uprawnień Komisji na mocy ust. 3. Z naszego punktu widzenia wykracza to poza możliwe do 
przyjęcia granice przekazania uprawnień ustawodawczych i dlatego kwestie, o których mowa, 
powinny być objęte tym samym instrumentem, czy teraz, czy w ramach późniejszych zmian, 
które mogą się okazać konieczne, w celu zagwarantowania późniejszej skuteczności.

Poprawka 441
Evelyn Regner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie przepisy i prowadzą kontrole 
uniemożliwiające przedsiębiorstwom 
umieszczanie określonych pracowników –
ze względu na ich poglądy polityczne, 
członkostwo i działalność w związkach 
zawodowych – na czarnych listach, które 
są przekazywane innym 
przedsiębiorstwom w celu 
dyskryminowania tych pracowników; 
państwa członkowskie przyjmują 
skuteczne sankcje wobec przedsiębiorstw, 
które sporządzają lub przekazują takie 
czarne listy lub przyjmują je bądź 
domagają się ich od innych 
przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 442
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień Komisji na mocy ust. 3 jest przesadne a środki, o których mowa, 
powinny być przyjęte na mocy obowiązujących zasad.

Poprawka 443
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, a także dochodzenia 
urzędowego lub wstępnego dochodzenia 
administracyjnego w celu określenia 
pochodzenia biologicznego, jedynie wtedy, 
gdy:

Or. es

Uzasadnienie

W celu ułatwienia dochodzeń dotyczących pochodzenia biologicznego w przypadku porwania 
lub uprowadzenia niemowląt proponujemy uzupełnienie ust. 1 w celu wyraźnego wskazania 
legalności przetwarzania do celów tych dochodzeń.

Poprawka 444
Rebecca Taylor
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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) podmiot danych udzielił zgody, z 
zastrzeżeniem warunków ustanowionych 
w art. 7;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 25.

Poprawka 445
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

b) dane stały się w wystarczającym 
stopniu anonimowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 25.

Poprawka 446
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

Dane osobowe przetwarzane w ramach 
dochodzenia urzędowego lub wstępnego 
dochodzenia administracyjnego w celu 
określenia pochodzenia biologicznego są 
podawane podmiotom danych jedynie w 
razie potrzeby i z zastrzeżeniem 
przedstawienia doniesienia o 
przestępstwie, jeśli jest to przewidziane w 
przepisach.

Or. es

Uzasadnienie

W celu ułatwienia dochodzeń dotyczących pochodzenia biologicznego w przypadku porwania 
lub uprowadzenia niemowląt w ostatnim akapicie ust. 1, aby ustanowić odpowiednie 
zabezpieczenia poufności danych osobowych przetwarzanych w ramach dochodzeń sądowych 
lub wstępnych dochodzeń administracyjnych, tak by dane te były ujawniane jedynie w 
przypadkach przewidzianych w przepisach.

Poprawka 447
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne lub naukowe 
mogą publikować lub ujawniać publicznie 
w inny sposób dane osobowe jedynie 
wtedy, gdy:

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne, łączne lub 
naukowe mogą publikować lub ujawniać 
publicznie w inny sposób dane osobowe 
jedynie wtedy, gdy:

Or. en



AM\920534PL.doc 227/229 PE500.695v01-00

PL

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 25.

Poprawka 448
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli w ramach niniejszego 
rozporządzenia celów badań 
historycznych, statystycznych, łącznych 
lub naukowych nie można zrealizować 
poprzez ujawnienie danych, które są w 
wystarczającym stopniu anonimowe, oraz 
nie uzyskano zgody na ujawnienie danych 
od podmiotów danych, pozwolenia na 
ujawnienie musi udzielić niezależny 
właściwy organ, któremu przekazano 
odpowiednie uprawnienia na mocy 
przepisów prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna propozycja dotycząca art. 83 pozwala na przetwarzanie danych dotyczących stanu 
zdrowia w rozpoznawalnej postaci dla celów badawczych bez odniesienia do kwestii zgody. 
Dostępne zabezpieczenia (to, że rozpoznawalne dane muszą być przechowywane oddzielnie, a 
badacze mogą korzystać z rozpoznawalnych danych tylko wówczas, gdy badań nie można 
przeprowadzić przy użyciu danych nierozpoznawalnych) znacznie osłabiają ochronę danych 
dotyczących zdrowia. Istnieje ryzyko, że wniosek w obecnej postaci pozwoli badaczom na 
korzystanie z rozpoznawalnych danych bez uzyskania na to zgody.

Poprawka 449
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony



PE500.695v01-00 228/229 AM\920534PL.doc

PL

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.

Or. es

Poprawka 450
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych, 
regulacje takie mogą być nadal stosowane, 
pod warunkiem że są dostosowane do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych, 
regulacje takie mogą być nadal stosowane i 
w razie konieczności zmieniane, pod 
warunkiem że są dostosowane do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 451
Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
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stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia.

stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia lub uzyskują 
wystarczającą certyfikację do celów 
przetwarzania danych zgodnie z art. 39.

Or. es

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący organu nadzoru może współistnieć z certyfikacją, która może okazać się 
szczególnie przydatna dla wyznań dysponujących skromniejszymi środkami finansowymi.


