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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

We wniosku dotyczącym rozporządzenia zachowano zasady z dyrektywy 95/46/WE
i wzmocniono prawa obywateli w zakresie ochrony danych osobowych. Sprawozdawczyni 
komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje pracę Komisji Europejskiej. 

W związku z powyższym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie poczynić 
następujące uwagi. 

Pomimo zastrzeżeń wyrażonych przez niektóre strony sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej pragnie zachować szeroką definicję danych osobowych oraz zasadę wyraźnej 
zgody jako podstawy uznania zgodności z prawem. Są to dwa warunki konieczne, aby 
skutecznie chronić to podstawowe prawo oraz zyskać zaufanie naszych współobywateli,
w szczególności w środowisku cyfrowym.

Następnie sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby wzmocnić ochronę 
przewidzianą w przypadku dzieci, poszerzając zakres stosowania art. 8, tak aby objąć 
sprzedaż wszystkich towarów i usług, a nie ograniczać się jedynie do usług społeczeństwa 
informacyjnego. 

Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje skreślenie art. 18, w którym 
wprowadzono prawo przenoszenia danych. To nowe prawo przewidziane we wniosku 
dotyczącym dyrektywy nie daje obywatelom żadnych dodatkowych korzyści w stosunku do 
prawa dostępu, które ustanowiono w art. 15 tego wniosku i które pozwala podmiotowi danych 
uzyskać informacje na temat danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej postuluje wyraźne wprowadzenie ogólnej zasady 
odpowiedzialności administratora. Wniosek dotyczący rozporządzenia wzmacnia bowiem 
obowiązki spoczywające na administratorach w celu skutecznego wykonywania praw 
przysługujących podmiotom danych. Należy jednak pójść dalej, aby wyraźnie zapisać tę 
ogólną zasadę odpowiedzialności.

Należy tez wzmocnić prawo do bycia zapomnianym. W art. 17 ust. 2 nakłada się na 
administratora obowiązek starannego działania w odniesieniu do danych przetwarzanych 
przez osoby trzecie. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie 
obowiązku informowania podmiotu danych o działaniach podjętych w następstwie jego 
wniosku przez wspomniane osoby trzecie. 
Przepisy dotyczące przekazywania danych państwom trzecim lub organizacjom 
międzynarodowym zostały w znacznym stopniu rozwinięte i doprecyzowane. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie systemu wzajemnego 
uznawania wiążących reguł korporacyjnych już przygotowanego przez Grupę Roboczą 
Art. 29. Organ właściwy w tym zakresie jest to organ miejsca głównej siedziby administratora 
lub podmiotu przetwarzającego. 

Co do kompetencji organów nadzorczych – sprawozdawczyni komisji opiniodawczej
z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie zasady punktu kompleksowej obsługi, co upraszcza 
zadanie podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w kilku państwach 
członkowskich. Nie należy jednak zapominać, że obywatele zwracają się zasadniczo do 
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organu państwa członkowskiego pochodzenia i oczekują, iż organ ten poczyni wszelkie 
niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania ich praw. Stosowanie zasady punktu 
kompleksowej obsługi nie może powodować, że pozostałe organy nadzorcze staną się 
zwykłymi „skrzynkami pocztowymi”. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje 
sprecyzowanie, że organ główny ma obowiązek współpracy z pozostałymi zainteresowanymi 
organami nadzorczymi i Komisją Europejską, zgodnie z przepisami rozdziału VII 
rozporządzenia. 

Co do sankcji administracyjnych – sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem 
odnotowuje znaczne kwoty przewidziane we wniosku dotyczącym rozporządzenia. Jednakże 
organy nadzorcze muszą dysponować dużym polem manewru przy nakładaniu grzywien. 
Przypomina się, że art. 8 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ustanawia 
zasadę niezależności organów nadzorczych. Mechanizm zgodności będzie mógł przyczyniać 
się do prowadzenia w UE zharmonizowanej polityki w zakresie grzywien. 

Wreszcie – wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje znaczną liczbę aktów 
delegowanych i wykonawczych. Niektóre z tych aktów są niezbędne, ponieważ wprowadzają 
do rozporządzenia elementy niebędące elementami zasadniczymi, jednak co do innych –
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje po prostu ich skreślenie. Komisja Prawna 
może oddzielnie rozważyć tę kwestię. Na mocy art. 37 ust. 1 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego Komisja Prawna posiada uprawnienia w zakresie weryfikacji podstawy 
prawnej wszelkich inicjatyw ustawodawczych i może stanowić – albo z własnej inicjatywy, 
albo na wniosek komisji przedmiotowo właściwej – w kwestii wykorzystywania aktów 
delegowanych i wykonawczych. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
mieć zastosowania do przetwarzania przez 
osobę fizyczną danych osobowych
o charakterze wyłącznie osobistym lub 
domowym, takich jak korespondencja
i przechowywanie adresów, które są 
przetwarzane w celach niezarobkowych, 
zatem bez związku z działalnością 
zawodową lub handlową. Wyjątek ten nie 
powinien mieć także zastosowania do 

(15) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
mieć zastosowania do przetwarzania przez 
osobę fizyczną danych osobowych
o charakterze wyłącznie osobistym lub 
domowym, takich jak korespondencja
i przechowywanie adresów, które są 
przetwarzane w celach niezarobkowych, 
zatem bez związku z działalnością 
zawodową lub handlową, i w taki sposób, 
że nie pociąga to za sobą udostępniania 
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administratorów lub podmiotów 
przetwarzających, którzy zapewniają 
środki na przetwarzanie danych 
osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

tychże danych nieograniczonej liczbie
osób. Wyjątek ten nie powinien mieć także 
zastosowania do administratorów lub 
podmiotów przetwarzających, którzy 
zapewniają środki na przetwarzanie danych 
osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować zakres stosowania tego wyjątku, w szczególności ze względu na 
dynamiczny rozwój sieci społecznościowych, które umożliwiają wymianę informacji z setkami 
osób. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-101/01 i C-73/07) zaleca 
dostępność dla „nieograniczonej liczby osób” jako kryterium stosowania tego wyjątku. EIOD 
jest tego samego zdania.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

W związku z coraz szerszą ofertą nowych usług on-line i stałym rozwojem technologicznym 
należy zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych obywateli. Niezbędne wydaje się 
zatem rozpatrywanie poszczególnych przypadków.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 4

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 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. Przez „główną siedzibę 
administratora” rozumie się miejsce
w Unii, gdzie podejmowane są decyzje co 
do polityki ochrony danych osobowych, 
zważywszy na dominujący wpływ tej 
siedziby na pozostałe, w szczególności
w przypadku grupy przedsiębiorstw, przy 
wdrażaniu przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych lub przepisów 
istotnych z punktu widzenia ochrony 
danych. Siedzibą podmiotu 
przetwarzającego powinno być miejsce 
jego zarządu w Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Zarówno krajowe organy nadzorcze, jak i EIOD domagają się większej precyzji w definicji 
głównej siedziby, w szczególności w sytuacji, gdy grupy przedsiębiorstw prowadzą 
działalność w kilku państwach członkowskich. Pojęcie to ma podstawowe znaczenie przy 
określaniu organu właściwego.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Słuszny interes osoby może stanowić 
podstawę prawną przetwarzania, pod 
warunkiem że interesy lub podstawowe 
prawa i wolności podmiotu danych nie 
mają charakteru nadrzędnego. 
Wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnej 
oceny, w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
zważywszy że dzieci wymagają 
szczególnej ochrony. Podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ze 
względu na swoją szczególną sytuacją
i w sposób wolny od opłat. Aby zapewnić 
przejrzystość, należy zobowiązać
administratora lub osoby trzecie, którym 
dane są ujawniane, 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. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby zachować sformułowanie
z dyrektywy 95/46/WE. Przypomina się, że rozporządzenie nie dotyczy wyłącznie środowiska 
cyfrowego, lecz będzie miało zastosowanie również do działalności off-line. Niektóre sektory, 
jak sektor wydawnictw gazetowych, muszą korzystać ze źródeł zewnętrznych, aby nawiązywać 
kontakty z potencjalnymi nowymi abonentami, w celu finansowania swojej działalności. 
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Poprawka 6

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, kryteriach pozwalających ustalić 
okres przechowywania danych
w przypadku poszczególnych celów, 
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. fr

Uzasadnienie

Nie zawsze możliwe jest precyzyjne ustalenie dokładnego okresu przechowywania danych 
osobowych, w szczególności w przypadku przechowywania dla różnych celów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(51) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do danych 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,
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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.

o kryteriach umożliwiających ustalenie 
okresu przechowywania w przypadku 
poszczególnych celów, 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. fr

Uzasadnienie

Nie zawsze możliwe jest precyzyjne ustalenie dokładnego okresu przechowywania danych 
osobowych, w szczególności w przypadku przechowywania dla różnych celów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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lub w związku z wykonaniem umowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Podmioty danych dysponują prawem dostępu ustanowionym w art. 15 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia. Zgodnie z prawem dostępu wszystkie podmioty danych mają prawo uzyskać 
informacje na temat danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Art. 18, zgodnie
z którym podmioty danych mogą otrzymać kopię własnych danych, nie daje żadnych 
dodatkowych korzyści w zakresie ochrony danych osobowych i powoduje niejasność co do 
dokładnego zakresu stosowania prawa dostępu, które jest prawem nadrzędnym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Aby wzmocnić ochronę danych osobowych, należy wyraźnie zapisać ogólną zasadę 
odpowiedzialności administratora. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych, a także zobowiązania
i odpowiedzialność administratorów

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

i podmiotów przetwarzających, także
w odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania
w niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym
w przypadku gdy administrator określa 
cele, warunki i sposoby przetwarzania 
wspólnie z innymi administratorami oraz 
gdy operacja przetwarzania jest 
dokonywana w imieniu administratora.
W przypadku odpowiedzialności 
solidarnej podmiot przetwarzający, który 
naprawił szkodę poniesioną przez podmiot 
danych, może wystąpić przeciw 
administratorowi o zwrot kosztów, jeżeli 
działał zgodnie z aktem prawnym 
wiążącym go z administratorem.

Or. fr

Uzasadnienie

Podmiot przetwarzający jest zdefiniowany jako podmiot, który działa w imieniu 
administratora. W konsekwencji gdy podmiot przetwarzający starannie przestrzega 
wydawanych instrukcji, za odpowiedzialnego za naruszenie ochrony danych osobowych 
uznaje się administratora, a nie podmiot przetwarzający, co jednak nie wpływa na prawo 
podmiotu danych do odszkodowania.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator lub 
podmiot przetwarzający powinni 
prowadzić dokumentację wszystkich 
systemów i procedur przetwarzania 
podlegających ich odpowiedzialności. 
Każdy administrator i podmiot 
przetwarzający powinni być zobowiązani 
do współpracy z organem nadzorczym oraz 
do udostępniania mu, na żądanie, 
dokumentacji, tak by mogła ona służyć do 
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monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

Or. fr

Uzasadnienie

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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, które 
wywiera istotny niekorzystny wpływ na 
podmiot danych, powinien zawiadomić 
organ nadzorczy o naruszeniu. Osoby, 
których dane osobowe mogłyby w istotny 
sposób ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności. 
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające istotny 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 
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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.

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. fr

Uzasadnienie

W przypadku naruszenia administrator musi skoncentrować się przede wszystkim na 
zastosowaniu wszelkich właściwych środków mających na celu uniemożliwienie kontynuacji 
naruszenia. Obowiązek zawiadomienia w ciągu 24 godzin właściwego organu nadzorczego, 
uzupełniony sankcjami w przypadku niedopełnienia go, grozi wywołaniem przeciwnego 
skutku. Ponadto – jak uznała Grupa Robocza Art. 29 w opinii z dnia 23 marca 2012 r. –
zawiadomienie nie powinno dotyczyć pomniejszych naruszeń, tak aby nie dochodziło do 
przeciążenia organów nadzorczych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82) Komisja może również uznać, że 
państwo trzecie lub terytorium bądź sektor,
w którym odbywa się przetwarzanie 
danych w państwie trzecim, albo 
organizacja międzynarodowa nie oferują 

(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 
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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.

odpowiedniego poziomu ochrony danych.
W związku z tym przekazywanie danych 
osobowych do tego państwa trzeciego 
powinno być dozwolone z zastrzeżeniem 
stosownych gwarancji lub na mocy 
odstępstw określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uwzględnia zalecenie EIOD zawarte w opinii z dnia 
7 marca 2012 r. (pkt 220).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Grupa przedsiębiorstw, która 
zamierza przedłożyć do zatwierdzenia 
wiążące reguły korporacyjne, może 
zaproponować organ nadzorczy jako 
organ główny. Organ główny powinien 
być organem nadzorczym państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba główna administratora lub 
podmiotu przetwarzającego.

Or. fr

Uzasadnienie

Grupa Robocza Art. 29 wprowadziła system wzajemnego uznawania wiążących reguł 
korporacyjnych (WP 107 z dnia 14 kwietnia 2005 r.). Należy ująć ten system wzajemnego 
uznawania w przedmiotowym rozporządzeniu. Za kryterium wyznaczania organu właściwego 
należy uznać miejsce głównej siedziby, zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 115 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(115) W sytuacji, w której właściwy organ 
nadzorczy mający siedzibę w innym 
państwie członkowskim nie podejmuje 
działania lub podjął niewystarczające 
środki w odniesieniu do skargi, podmiot 
danych może zwrócić się do organu 
nadzorczego w państwie członkowskim,
w którym ma miejsce zwykłego pobytu,
o wszczęcie postępowania przeciwko temu 
organowi nadzorczemu we właściwym 
sądzie innego państwa członkowskiego. 
Organ nadzorczy, do którego złożono 
wniosek, może podjąć decyzję,
z zastrzeżeniem kontroli sądowej, czy 
przyjęcie wniosku jest właściwe.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość ta nie daje dodatkowych korzyści obywatelom i grozi zakłóceniem dobrego 
przebiegu współpracy organów nadzorczych w ramach mechanizmu zgodności.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 118 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(118) Szkoda, jaką dana osoba może 
ponieść wskutek niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, powinna zostać 
naprawiona przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, który może być 
zwolniony z odpowiedzialności
w przypadku dowiedzenia, że szkoda nie 
powstała z jego winy, szczególnie 
wówczas gdy udowodni winę podmiotu 
danych lub w przypadku siły wyższej.
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W przypadku odpowiedzialności 
solidarnej podmiot przetwarzający, który 
naprawił szkodę poniesioną przez podmiot 
danych, może wystąpić przeciw 
administratorowi o zwrot kosztów, jeżeli 
działał zgodnie z aktem prawnym 
wiążącym go z administratorem.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia wprowadza ogólną zasadę odpowiedzialności 
administratora (art. 5 lit. f) i art. 22), która musi zostać utrzymana i wyraźnie zapisana. 
Podmiot przetwarzający jest zdefiniowany jako podmiot, który działa w imieniu 
administratora. Ponadto w sytuacji, gdy podmiot przetwarzający nie stosuje się do 
wydawanych instrukcji, zgodnie z art. 26 ust. 4 jest uważany za administratora.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 129 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

odpowiedzialności administratora; 
podmiotu przetwarzającego; kryteriów
i wymogów w zakresie dokumentacji; 
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; przetwarzania w celach
zdrowotnych; przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia oraz przetwarzania do celów 
badań historycznych, statystycznych
i naukowych. Szczególnie ważne jest, aby
w czasie swoich prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje,
w tym na poziomie ekspertów. W trakcie 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr
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Poprawka 18

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 
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 

(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 
formularzy służących przekazywaniu 
informacji podmiotowi danych; 
standardowych formularzy i procedur 
dotyczących prawa dostępu; 
standardowych formularzy dotyczących 
odpowiedzialności administratora za 
dokumentację; szczególnych wymogów
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania; 
standardowego formatu i procedur 
dotyczących zawiadamiania organu 
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz przekazywania informacji
o naruszeniu ochrony danych osobowych 
podmiotowi danych; standardów i procedur 
dotyczących oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia
i uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, 
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 
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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 Komisję. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.

członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 131 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(131) Procedurę sprawdzającą należy 
stosować w przypadku przyjmowania 
standardowych formularzy dotyczących 
zgody 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 

(131) Procedurę sprawdzającą należy 
stosować w przypadku przyjmowania 
standardowych formularzy dotyczących 
zgody 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 
dokumentację; szczególnych wymogów
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania; 
standardowego formatu i procedur 
dotyczących zawiadamiania organu
nadzorczego o naruszeniu ochrony danych 
osobowych oraz przekazywania informacji
o naruszeniu ochrony danych osobowych 
podmiotowi danych; standardów i procedur 
dotyczących oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia
i uprzedniej konsultacji; technicznych 
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skutków w zakresie ochrony danych; 
formularzy i procedur dotyczących 
uprzedniego zezwolenia i uprzedniej 
konsultacji; technicznych standardów
i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, 
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 w ramach mechanizmu 
zgodności, zważywszy że akty te mają 
charakter ogólny.

standardów i mechanizmów certyfikacji; 
ujawnień, na które Unia nie wyraziła 
zgody; wzajemnej pomocy; wspólnych 
operacji; decyzji podejmowanych
w ramach mechanizmu zgodności, 
zważywszy że akty te mają charakter 
ogólny.

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 139 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i informacji, wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawa do 
skutecznego środka ochrony prawnej, 
rzetelnego procesu sądowego oraz 
różnorodności kulturowej, religijnej
i językowej.

Or. fr

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przez osobę fizyczną w celach innych 
niż zarobkowe w ramach własnych działań
o charakterze czysto osobistym lub 
domowym i gdy dane osobowe nie są 
udostępniane nieograniczonej liczbie 
osób;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować zakres stosowania tego wyjątku, w szczególności ze względu na 
dynamiczny rozwój sieci społecznościowych, które umożliwiają wymianę informacji z setkami 
osób. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-101/01 i C-73/07) zaleca 
dostępność dla „nieograniczonej liczby osób” jako kryterium stosowania tego wyjątku. EIOD 
jest tego samego zdania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „Dane dostatecznie 
zanonimizowane” oznaczają dane,
w przypadku których informacje 
dotyczące cech osobowych lub 
materialnych nie mogą już – lub jedynie 
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przy nieproporcjonalnym nakładzie czasu 
oraz środków finansowych i ludzkich –
zostać przyporządkowane określonej lub 
możliwej do określenia osobie;

Or. fr

Uzasadnienie

W pkt 23 preambuły wniosku dotyczącego rozporządzenia sprecyzowano, że zasady ochrony 
danych nie mają zastosowania do danych dostatecznie zanonimizowanych. Sprawozdawczyni 
komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie definicji tego terminu z myślą o większej 
pewności prawa. Chodzi o definicję z art. 3 pkt (6) niemieckiej federalnej ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 23 maja 2001 r.

Poprawka 23

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, jego 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 grupy 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 w Unii. 
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający, 
„główna siedziba” oznacza miejsce,
w którym znajduje się jego zarząd w Unii;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zarówno krajowe organy nadzorcze, jak i EIOD domagają się większej precyzji w definicji 
głównej siedziby, w szczególności w sytuacji, gdy grupy przedsiębiorstw prowadzą 
działalność w kilku państwach członkowskich. Pojęcie to ma podstawowe znaczenie przy 
określaniu organu właściwego. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora lub 
przez osobę (-y)trzecią(-e), której(-ym) 
dane są ujawniane, 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. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby zachować sformułowanie
z dyrektywy 95/46/WE. Przypomina się, że rozporządzenie nie dotyczy wyłącznie środowiska 
cyfrowego, lecz będzie miało zastosowanie również do działalności off-line. Niektóre sektory, 
jak sektor wydawnictw gazetowych, muszą korzystać ze źródeł zewnętrznych, aby nawiązywać 
kontakty z potencjalnymi nowymi abonentami, w celu finansowania swojej działalności.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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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.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje znaczną, nieuzasadnioną liczbę aktów 
delegowanych. Konkretniej – istnieje orzecznictwo w tym zakresie, a kwestię zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dzieci reguluje art. 8.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do określania warunków, w jakich 
osoba nieposiadająca zdolności prawnej 
do działania wyraża lub wydaje zgodę, 
zastosowanie ma prawo państwa 
członkowskiego, w którym osoba ta ma 
miejsce pobytu. 

Or. fr

Poprawka 27

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 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia,
w odniesieniu do oferowania towarów lub
usług 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 przedstawiciel prawny dziecka. 
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rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

Administrator podejmuje racjonalne 
starania w celu uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, uwzględniając 
dostępną technologię.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych dzieci, należy poszerzyć zakres 
stosowania art. 8 i nie ograniczać się jedynie do usług społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka 28

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, w jasnym i prostym 
języku, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje lub komunikaty dotyczące przetwarzania danych muszą być jasne i zrozumiałe. 
Sformułowanie „dostosowane do potrzeb podmiotu danych” grozi brakiem pewności prawa. 
Proporcjonalne wydaje się nałożenie szczególnego obowiązku wyłącznie w odniesieniu do 
dzieci, które stanowią specjalną kategorię.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie trzeba jeszcze bardziej precyzować tego przepisu w drodze aktu delegowanego. Organy 
nadzorcze państw członkowskich dysponują lepszymi warunkami, by rozwiązywać ewentualne 
trudności. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą określoną
w art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Organy nadzorcze państw członkowskich dysponują lepszymi warunkami, by rozwiązywać 
ewentualne trudności. 

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) okres przechowywania danych c) kryteria pozwalające ustalić okres 
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osobowych; przechowywania danych osobowych
w przypadku poszczególnych celów;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie zawsze możliwe jest precyzyjne ustalenie dokładnego okresu przechowywania danych 
osobowych, w szczególności w przypadku przechowywania dla różnych celów. 

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach, zamiar 
przekazania danych przez administratora 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz informacje na temat 
poziomu ochrony zapewnianego przez to 
państwo trzecie lub organizację 
międzynarodową przez odniesienie do
decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni 
poziom ochrony;

g) w stosownych przypadkach, zamiar 
przekazania danych przez administratora 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz informacje na temat 
istnienia lub braku decyzji Komisji 
stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony;

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje na temat decyzji lub braku decyzji ze strony Komisji zapewniają wystarczający 
poziom poinformowania podmiotu danych i sprawiają, że obowiązek administratora jest 
jaśniej określony.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wszelkie dalsze informacje potrzebne do 
zagwarantowania rzetelnego przetwarzania 
danych w stosunku do podmiotu danych, 
uwzględniając konkretne okoliczności,

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić zakres stosowania tego przepisu i sprecyzować, że administratorzy mogą 
zapewnić wyższy poziom przejrzystości.

Poprawka 34

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 przyjmuje wszelkie 
racjonalne środki, aby upewnić się co do 
tożsamości podmiotu danych 
zwracającego się o dostęp do danych.

Or. fr

Uzasadnienie

W szczególności gdy wniosek składany jest w formie elektronicznej, prawo dostępu nie 
powinno prowadzić do nadużyć. W konsekwencji administrator musi upewniać się co do 
tożsamości osoby zwracającej się o dostęp do danych, aby móc udowodnić, że działał
z należytą starannością. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator, o którym mowa w ust. 
1, informuje podmiot danych



PE494.710v01-00 30/53 PA\911497PL.doc

PL

o działaniach podjętych na jego wniosek 
przez osoby trzecie, o których mowa
w ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wzmocnić prawa przysługujące stronie będącej podmiotem danych. W art. 17 ust. 2 
nakłada się na administratora obowiązek starannego działania. Obowiązkowi temu musi 
towarzyszyć co najmniej obowiązek informowania o działaniach podjętych przez osoby trzecie 
przetwarzające przedmiotowe dane osobowe.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo przenoszenia danych skreślony

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.
2. Jeżeli podmiot danych przekazał dane 
osobowe a przetwarzanie opiera się na 
zgodzie lub umowie, podmiot danych ma 
prawo do przekazania tych danych 
osobowych i innych informacji przez 
siebie przekazanych i przechowywanych
w systemie automatycznego przetwarzania 
danych, do innego systemu,
w powszechnie używanym formacie 
elektronicznym, bez przeszkód ze strony 
administratora, z którego baz dane 
osobowe zostają wycofane.
3. Komisja może opracować format 
elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 
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oraz techniczne standardy, sposoby
i procedury przekazywania danych 
osobowych na mocy ust. 2. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą określoną
w art. 87 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Podmioty danych dysponują prawem dostępu ustanowionym w art. 15 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia. Zgodnie z prawem dostępu wszystkie podmioty danych mają prawo uzyskać 
informacje na temat danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Art. 18, zgodnie
z którym podmioty danych mogą otrzymać kopię własnych danych, nie daje żadnych 
dodatkowych korzyści w zakresie ochrony danych osobowych i powoduje niejasność co do 
dokładnego zakresu stosowania prawa dostępu, które jest prawem nadrzędnym.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środek ustawodawczy, o którym mowa
w ust. 1, zawiera przepisy szczególne 
dotyczące przynajmniej celów 
przetwarzania oraz wyznaczenia 
administratora.

2. Środek ustawodawczy, o którym mowa
w ust. 1, zawiera przepisy szczególne 
dotyczące przynajmniej zamiarów,
z jakimi prowadzone jest przetwarzanie, 
celów przetwarzania oraz wyznaczenia 
administratora.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić wyższy poziom ochrony, w przypadku ograniczenia, w przepisach należy 
wspomnieć również o zamiarach, z jakimi prowadzone jest przetwarzanie danych osobowych.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność administratora○ Ogólna zasada odpowiedzialności 
administratora

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada odpowiedzialności, milcząco przyjęta w rozdziale IV wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, musi zostać wyraźnie wspomniana w celu zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony.

Poprawka 39

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. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu, by domyślnie 
gromadzone były jedynie dane osobowe
służące celom określonym, wyraźnym
i zasadnym, a 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Domyślna ochrona danych osobowych to nowa zasada wprowadzona we wniosku dotyczącym 
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rozporządzenia. Zakres jej stosowania nie jest jasny. Należy zatem bardziej zbliżyć ją
z ogólnymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych wymienionymi w art. 5 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, aby nie powodować braku pewności prawa oraz zapewnić 
wyższy poziom ochrony.

Poprawka 40

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. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich sektorów 
zarówno on-line, jak i off-line. Nie jest zadaniem Komisji przyjmowanie aktów delegowanych 
dotyczących ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrony danych jako opcji 
domyślnej, mogących szkodzić innowacyjności technologicznej. Organy nadzorcze państw 
członkowskich oraz Europejska Rada Ochrony Danych dysponują lepszymi warunkami, by 
rozwiązywać ewentualne trudności.

Poprawka 41

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

skreślony
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w art. 87 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich sektorów 
zarówno on-line, jak i off-line. Nie jest zadaniem Komisji ustalanie standardów technicznych, 
które mogłyby szkodzić innowacyjności technologicznej. Organy nadzorcze państw 
członkowskich oraz Europejska Rada Ochrony Danych dysponują lepszymi warunkami, by 
rozwiązywać ewentualne trudności.

Poprawka 42

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 prowadzą 
dokumentację wszystkich systemów
i procedur przetwarzania, za które są 
odpowiedzialni.

Or. fr

Uzasadnienie

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.



PA\911497PL.doc 35/53 PE494.710v01-00

PL

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumentacja zawiera przynajmniej
informacje na temat:

2. Dokumentacja zawiera informacje na 
temat:

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawa, wykaz informacji zawartych w dokumentacji musi być 
wyczerpujący.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opisu kategorii podmiotów danych oraz 
kategorii danych osobowych odnoszących 
się do nich;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia jest dwojaki: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych oraz ograniczenie obciążenia administracyjnego wynikającego z przepisów 
dotyczących ochrony danych. Obowiązek nałożony na administratora i podmiot 
przetwarzający w art. 28 ust. 2 lit. h) wystarcza do realizacji tego dwojakiego celu.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odbiorców lub kategorii odbiorców 
danych osobowych, w tym 
administratorów, którym ujawniane są 

skreślony
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dane osobowe na potrzeby realizacji 
słusznych interesów będących ich celem;

Or. fr

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia jest dwojaki: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych oraz ograniczenie obciążenia administracyjnego wynikającego z przepisów 
dotyczących ochrony danych. Obowiązek nałożony na administratora i podmiot 
przetwarzający w art. 28 ust. 2 lit. h) wystarcza do realizacji tego dwojakiego celu.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ogólnego wskazania terminów 
usunięcia różnych kategorii danych;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia jest dwojaki: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych oraz ograniczenie obciążenia administracyjnego wynikającego z przepisów 
dotyczących ochrony danych. Obowiązek nałożony na administratora i podmiot 
przetwarzający w art. 28 ust. 2 lit. h) wystarcza do realizacji tego dwojakiego celu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków dotyczących 
środków technicznych i organizacyjnych,
o których mowa w ust. 1 i 2, w tym 
zdefiniowania pojęcia najnowszych 
osiągnięć technicznych, dla konkretnych 

skreślony
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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. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje znaczną, nieuzasadnioną liczbę aktów 
delegowanych. Konkretniej – przyjmowanie przez Komisję środków technicznych w zakresie 
bezpieczeństwa operacji przetwarzanie mogłoby szkodzić innowacyjności technologicznej. 
Ponadto ust. 4 tego samego artykułu przewiduje przyjmowanie aktów wykonawczych w celu 
doprecyzowania wymogów przewidzianych w ust. 1 i 2.

Poprawka 48

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, które wywiera istotny 
niekorzystny wpływ na podmiot danych, 
administrator zgłasza organowi 
nadzorczemu takie naruszenie bez zbędnej 
zwłoki od momentu dowiedzenia się o tym 
naruszeniu.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku naruszenia administrator musi skoncentrować się przede wszystkim na 
zastosowaniu wszelkich właściwych środków mających na celu uniemożliwienie kontynuacji 
naruszenia. Obowiązek powiadomienia w ciągu 24 godzin właściwego organu nadzorczego, 
uzupełniony sankcjami w przypadku niedopełnienia go, grozi wywołaniem przeciwnego 
skutku. Ponadto – jak uznała Grupa Robocza Art. 29 w opinii z dnia 23 marca 2012 r. –
zawiadomienie nie powinno dotyczyć pomniejszych naruszeń, tak aby nie dochodziło do 
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przeciążenia organów nadzorczych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Wykaz operacji przetwarzania, które muszą być przedmiotem analizy skutków, znajdujący się
w art. 33 ust. 2, jest sformułowany ogólnie. Zgodnie z zasadą proporcjonalności i dla 
zapewnienia pewności prawa musi on mieć charakter ograniczający. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nałożenie na administratorów ogólnego obowiązku konsultowania się z podmiotami danych 
bez względu na sektor przed wszystkimi operacjami przetwarzania wydaje się 
nieproporcjonalne.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprzednie zezwolenie i uprzednia 
konsultacja

Uprzednia konsultacja

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przenieść art. 34 ust. 1 do rozdziału V, który dotyczy przekazywania danych 
osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W konsekwencji należy 
zmienić tytuł artykułu.

Poprawka 52

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.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Zob. art. 34.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40a
Uprzednia zgoda

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.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. art. 34.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 

3. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
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odbywa się przetwarzanie danych
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą określoną
w art. 87 ust. 2.

odbywa się przetwarzanie danych
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. 

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzje Komisji nie muszą być przyjmowane wyłącznie zgodnie z procedurą sprawdzającą. 
Ponadto w tym kontekście należy konsultować się z Europejską Radą Ochrony Danych.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41 lub
w których stwierdziła, że kraj trzeci, 
terytorium lub sektor przetwarzania 
danych w kraju trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie oferują 
wystarczającego poziomu ochrony 
danych, 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uwzględnia zalecenie EIOD zawarte w opinii z dnia 
7 marca 2012 r. (pkt 220).
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organ nadzorczy, który zatwierdza 
wiążące reguły korporacyjnych, jest to 
organ miejsca głównej siedziby 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. fr

Uzasadnienie

Grupa Robocza Art. 29 wprowadziła system wzajemnego uznawania wiążących reguł 
korporacyjnych (WP 107 z dnia 14 kwietnia 2005 r., a w odniesieniu do podmiotów 
przetwarzających WP 195 z dnia 6 czerwca 2012 r.). Należy ująć ten system wzajemnego 
uznawania w przedmiotowym rozporządzeniu. Za kryterium wyznaczania organu właściwego 
należy uznać miejsce głównej siedziby, zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia.

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku skargi podmiotu danych 
lub podmiotu, organizacji bądź zrzeszenia,
o których mowa w art. 73 ust. 2, 
właściwym organem nadzorczym jest 
organ państwa członkowskiego, w którym 
wniesiono skargę. Ten organ nadzorczy 
jest właściwy do podjęcia działań
w następstwie tej skargi. Jest też właściwy 
do celów kontroli operacji przetwarzania 
prowadzonych przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, bez uszczerbku 
dla ust. 2. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Art. 51 jest kluczowym przepisem tego rozporządzenia, które wprowadza zasadę organu 
głównego. Ważne jednak, aby jasno wskazać obywatelom kompetencje organu nadzorczego, 
do którego wnoszą oni skargę.

Poprawka 58

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 kontekście działalności 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium kilku państwach 
członkowskich, organ nadzorczy głównej 
siedziby administratora lub podmiotu 
przetwarzającego jest odpowiedzialny za 
nadzór nad działalnością administratora lub 
podmiotu przetwarzającego we wszystkich 
państwach członkowskich. Ten organ 
nadzorczy ma obowiązek współpracy
z pozostałymi organami nadzorczymi
i Komisją zgodnie z przepisami rozdziału 
VII niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że gdy administrator lub podmiot przetwarzający prowadzą działalność
w kilku państwach członkowskich, organ główny nie ma wyłącznych kompetencji i musi 
współpracować z pozostałymi zainteresowanymi organami nadzorczymi i Komisją.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
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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.

Radę Ochrony Danych w terminie,
o którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ten dodatkowy termin nie wydaje się racjonalny.

Poprawka 60

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. fr

Uzasadnienie

Ta prerogatywa Komisji narusza niezależność organów nadzorczych. 

Poprawka 61

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. fr

Uzasadnienie

Możliwość ta nie daje dodatkowych korzyści obywatelom i grozi zakłóceniem dobrego 
przebiegu współpracy organów nadzorczych w ramach mechanizmu zgodności.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestia, czy chodzi o „dane wrażliwe”, czy też nie, musi również wpływać na kwotę 
nakładanej grzywny.
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Udziela się ostrzeżenia na piśmie bez
nakładania sankcji. Organ nadzorczy 
może nałożyć grzywnę wynoszącą –
w przypadku powtarzających się
i umyślnych naruszeń – do 1 000 000 
EUR lub, w przypadku przedsiębiorstwa, 
do 2% jego rocznego światowego obrotu.

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub, 
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachować maksymalną grzywnę, która może być nałożona przez organ nadzorczy
i która może wynosić do 1 mln EUR, a w przypadku przedsiębiorstw do 2% ich rocznego 
światowego obrotu. Należy jednak zachować niezależność organów nadzorczych ustanowioną
w art. 8 ust. 3 Karty praw podstawowych UE. Ponadto mechanizm zgodności,
a w szczególności art. 58 ust. 3 i 4, może przyczyniać się do prowadzenia w UE 
zharmonizowanej polityki w zakresie sankcji administracyjnych. 

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4

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:

skreślony

a) nie ustanowił mechanizmów 
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umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2; 
b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. art. 79 ust. 3.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5

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:

skreślony

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;
b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;
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 
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replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18;
e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie
z art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. art. 79 ust. 3.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

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:

skreślony

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
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na mocy art. 6, 7 i 8;
b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19; 
d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25; 
g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych,
z naruszeniem obowiązków odnoszących 
się do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;
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 danych na mocy art. 31 i 32;
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;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń
w zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;
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l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;
m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
1;
n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. art. 79 ust. 3.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Zob. art. 79 ust. 3.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 
12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 
ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 
ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 
ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 
ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 
ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 
ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 
ust. 3 i art. 83 ust. 3, może zostać
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 14 ust. 7, 
art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, 
art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, 
art. 28 ust. 5, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3
i art. 83 ust. 3, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie 
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Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub
w określonym w tej decyzji późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. fr

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi
w życie tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 14 ust. 7, art. 
15 ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 
ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 
ust. 5, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 
ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 
ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 
ust. 7, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 83 
ust. 3 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. fr
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przyjmując akty, o których mowa
w niniejszym artykule, Komisja promuje 
neutralność technologiczną.

Or. fr


