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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ponownie stwierdza, że obok potencjału chmury obliczeniowej i korzyści, jakie 
przedstawia ona dla przedsiębiorstw, obywateli, sektora publicznego i środowiska, 
zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczanie kosztów, niesie ona ze sobą znaczne zagrożenia i 
wyzwania, zwłaszcza w kwestii praw podstawowych (w tym ochronę prywatności i 
danych) i poprzez zwiększanie skutków w razie zakłóceń spowodowanych 
nieprawidłowym działaniem, nadużyciem, działaniem przestępczym lub w przypadku 
wrogiego działania innego kraju;

2. uważa, że dostęp do bezpiecznego internetu to podstawowe prawo każdego obywatela, a 
chmura obliczeniowa będzie nadal odgrywać w tej kwestii ważną rolę; w związku z tym 
ponownie wzywa Komisję i Radę, by jednoznacznie uznały swobody cyfrowe za prawa 
podstawowe oraz za niezbędne warunki korzystania z powszechnych praw człowieka;

3. ponownie stwierdza, że co do zasady poziom ochrony danych w środowisku chmury 
obliczeniowej nie może być niższy niż ogólnie wymagany poziom ochrony danych w 
przypadku innego rodzaju przetwarzania danych;

4. podkreśla, że przepisy Unii dotyczące ochrony danych, ponieważ są technologicznie 
neutralne, już dziś w pełni stosują się do usług związanych z chmurą obliczeniową 
oferowanych w UE i w związku z tym należy ich w pełni przestrzegać; podkreśla, że 
należy wziąć pod uwagę opinię Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie chmury 
obliczeniowej1, ponieważ zawiera ona jasne wytyczne na temat stosowania zasad i 
przepisów unijnego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony danych do usług w chmurze 
obliczeniowej, takich jak pojęcia administratora/przetwarzającego, ograniczenia celu i 
proporcjonalności, integralności i bezpieczeństwa danych, korzystania z 
podwykonawców, podziału obowiązków, naruszeń danych i międzynarodowego 
przekazywania danych; podkreśla konieczność uzupełnienia wszelkich luk w ochronie w 
związku z chmurą obliczeniową podczas trwającego przeglądu ram prawnych Unii 
dotyczących ochrony danych na podstawie dalszych wytycznych Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych (EIOD) i Grupy Roboczej Art. 29; uważa, że nie wszystkie 
wrażliwe informacje to dane osobowe i dlatego wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących ochrony nieosobowych danych wrażliwych w kontekście 
chmury obliczeniowej, zwłaszcza w przypadku danych rządowych i danych z organizacji, 
takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, szkoły i szpitale;

5. przypomina, że w przypadku gdy dostawca usług w chmurze wykorzystuje dane dla 
celów innych niż uzgodnione w umowie o świadczeniu usług lub rozpowszechnia te dane 
lub wykorzystuje je w sposób sprzeczny z warunkami umowy, takiego dostawcę należy 
uznać za administratora i pociągnąć do odpowiedzialności za wszelkie naruszenia;

                                               
1 Opinia 5/2012, WP 196 jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_pl.pdf
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6. podkreśla, że porozumienia dotyczące usług związanych z chmurą obliczeniową muszą 
określać – w sposób jasny i przejrzysty – obowiązki i prawa stron w kwestii działalności 
związanej z przetwarzaniem danych przez dostawców usług w chmurze; zobowiązania 
umowne nie powinny pociągać za sobą uchylania zabezpieczeń, praw i ochrony 
przyznanych na mocy unijnych przepisów w sprawie ochrony danych; wzywa Komisję 
do opracowania wniosków dotyczących przywrócenia równowagi między dostawcami 
usług w chmurze obliczeniowej a ich klientami w zakresie warunków świadczenia usług 
w chmurze, w tym przepisów:

– gwarantujących ochronę przed arbitralnym zaniechaniem świadczenia usług oraz 
przed usunięciem danych;

– gwarantujących klientowi realne szanse na odzyskanie przechowywanych danych w 
przypadku zaniechania świadczenia usług i/lub usunięcia danych;

– zapewniających jasne wytyczne dla dostawców usług w chmurze, ułatwiających 
przechodzenie ich klientów do innych usług;

7. podkreśla, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem unijnym rolę, jaką pełni 
dostawca usług w chmurze, należy określać osobno dla każdego przypadku, ponieważ 
dostawcy mogą działać zarówno w charakterze podmiotów przetwarzających dane, jak i 
administratorów danych; wzywa do poprawy warunków dla wszystkich użytkowników 
poprzez opracowanie międzynarodowych modeli najlepszych praktyk dotyczących umów 
oraz poprzez wyjaśnienie, gdzie dostawca usług przechowuje dane i pod jaką jurysdykcję 
w UE podlega;

8. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na sytuacje, w których brak równowagi 
w zakresie praw i obowiązków stron umowy, tj. klienta i dostawcy usług w chmurze, 
prowadzi do tego, że klient musi podpisać umowę, w której to dostawca określa cele, 
warunki i sposoby przetwarzania danych1; podkreśla, że w takich przypadkach dostawcę 
usług w chmurze należy uznawać za „administratora”, który ponosi łączną 
odpowiedzialność z klientem;

9. podkreśla, że korzystanie z usług w zakresie chmury obliczeniowej przez organy 
publiczne, w tym organy ścigania i instytucje UE, wymaga szczególnej uwagi i 
koordynacji między państwami członkowskimi; przypomina, że należy zagwarantować 
integralność i bezpieczeństwo danych oraz zapobiec niedozwolonemu dostępowi, w tym przez 
obce rządy i ich organy wywiadowcze, które nie działają na mocy podstawy prawnej w prawie 
Unii lub państw członkowskich; podkreśla, że ma to również zastosowanie w przypadku 
szczególnej działalności związanej z przetwarzaniem danych w związku z pewnymi kluczowymi
usługami pozarządowymi – zwłaszcza przetwarzaniem szczególnych kategorii danych 
osobowych – świadczonymi przez podmioty takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, 
szkoły i szpitale; wzywa Komisję do opracowania wytycznych, którymi mogłyby się kierować 
takie organizacje, wykorzystując usługi w chmurze do przetwarzania, przesyłania lub 
przechowywania swoich danych, w tym do przyjęcia otwartych standardów mających na celu 
uniknięcie uzależnienia od jednego dostawcy oraz do preferowania otwartego oprogramowania w 
celu poprawy przejrzystości i wiarygodności wykorzystywanych usług; podkreśla również, że 

                                               
1 Zwłaszcza w przypadku konsumentów i MŚP korzystających z usług w chmurze.
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powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku przesyłania danych (poza Unię Europejską 
między różnymi jurysdykcjami); dlatego uważa, że do czasu wprowadzenia 
satysfakcjonujących światowych zasad dotyczących ochrony danych organy publiczne, 
służby pozarządowe i sektor prywatny powinny podczas przetwarzania wrażliwych 
danych i informacji w jak największym stopniu polegać na unijnych dostawcach chmur 
obliczeniowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wrażliwych danych i baz danych w 
posiadaniu organów publicznych;

10. przypomina o poważnych obawach związanych z niedawnymi doniesieniami o 
programach inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA i podobnych 
programach realizowanych przez służby wywiadowcze w różnych państwach 
członkowskich, uznając, że jeżeli dotychczas dostępne informacje miałyby się 
potwierdzić, programy te wiążą się z poważnym naruszeniem podstawowych praw 
obywateli i mieszkańców UE do prywatności i ochrony danych, a także życia prywatnego 
i rodzinnego, poufności komunikowania się, domniemania niewinności, swobody 
wypowiedzi, swobody informowania oraz swobody prowadzenia interesów;

11. ponownie wyraża poważne zaniepokojenie w odniesieniu do obowiązku bezpośredniego 
ujawniania danych i informacji osobowych obywateli UE, które są przetwarzane w ramach umów 
o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej, władzom krajów trzecich przez dostawców usług 
w chmurze podlegających prawu krajów trzecich lub wykorzystujących serwery znajdujące się na 
terenie tych krajów, a także w odniesieniu do zdalnego dostępu do danych osobowych i 
informacji przetwarzanych przez organy ścigania i służby wywiadowcze krajów trzecich;

12. ubolewa, że taki dostęp jest zazwyczaj osiągany za pomocą bezpośredniego egzekwowania przez 
organy krajów trzecich z wykorzystaniem ich własnych przepisów, bez uciekania się do 
instrumentów międzynarodowych służących współpracy prawnej, takich jak porozumienia 
w sprawie wzajemnej pomocy prawnej lub inne formy współpracy sądowej;

13. podkreśla, że takie praktyki podnoszą kwestie zaufania w odniesieniu do dostawców usług w 
chmurze obliczeniowej i usług internetowych spoza UE, a także w odniesieniu do krajów 
trzecich, które nie korzystają z międzynarodowych instrumentów współpracy prawnej i sądowej;

14. oczekuje, że Komisja i Rada podejmą konieczne kroki w celu rozwiązania tej sytuacji i 
zapewnienia poszanowania podstawowych praw obywateli UE;

15. przypomina, że wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi w UE muszą bez wyjątku 
przestrzegać prawa UE i że są odpowiedzialne za wszelkie naruszenia;

16. podkreśla, że usługi w chmurze, które podlegają pod jurysdykcję kraju trzeciego, a z 
których korzystają użytkownicy znajdujący się w UE, powinny zawierać jasne i wyraźne 
ostrzeżenie, że przetwarzane dane mogą podlegać kontroli wywiadowczej i kontroli do 
celów ścigania ze strony władz kraju trzeciego na mocy tajnych rozkazów lub nakazów 
sądowych, oraz w stosownym przypadku wniosek o wyraźną zgodę osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych;

17. wzywa Komisję, by podczas negocjacji porozumień międzynarodowych, które dotyczą 
przetwarzania danych osobowych, zwracała szczególną uwagę na zagrożenia i wyzwania, 
jakie niesie chmura obliczeniowa dla praw podstawowych, a zwłaszcza – ale nie 
wyłącznie – prawa do prywatności i ochrony danych osobowych zgodnie z art. 7 i 8 
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Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; ponadto wzywa Komisję do zwrócenia uwagi 
na te przepisy obowiązujące w kraju partnera w negocjacjach, które dotyczą dostępu organów 
ścigania i agencji wywiadowczych do danych osobowych przetwarzanych w ramach usług w 
chmurze obliczeniowej, zwłaszcza wymagając, by udzielanie takiego dostępu organom ścigania i 
służbom wywiadowczym miało miejsce jedynie w następstwie rzetelnego procesu sądowego i na 
mocy jednoznacznych podstaw prawnych, a także by określono szczegółowe warunki udzielania 
takiego dostępu, środki bezpieczeństwa stosowane w momencie przekazywania danych, prawa 
jednostek, a także przepisy dotyczące nadzoru i efektywnych środków naprawczych;

18. podkreśla swoje głębokie zaniepokojenie pracami działającej przy Radzie Europy Komisji 
na rzecz Konwencji o cyberprzestępczości, które mają na celu opracowanie dodatkowego 
protokołu w zakresie interpretacji art. 32 Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 23 
listopada 2001 r. dotyczącego „ponadgranicznego dostępu do przechowywanych danych, 
za zgodą lub gdy są one publicznie dostępne”1 w celu „ułatwienia ich efektywnego 
wykorzystywania i wdrażania z uwzględnieniem warunków prawnych, politycznych i 
technologicznych”; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia – z myślą o 
nadchodzącym rozpatrzeniu przez Komitet Ministrów Rady Europy – zgodności 
postanowień art. 32 Konwencji o cyberprzestępczości i ich interpretacji w państwach 
członkowskich z prawami podstawowymi, w tym ochroną danych i w szczególności 
przepisami dotyczącymi transgranicznych przepływów danych osobowych, tak jak to 
zapisano w Karcie praw podstawowych UE, dorobku UE w dziedzinie ochrony danych, 
europejskiej konwencji praw człowieka i Konwencji Rady Europy o ochronie osób w 
związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, które są prawnie wiążące 
dla państw członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do stanowczego 
odrzucenia wszelkich środków, które mogłyby zagrozić stosowaniu tych praw; jest 
zaniepokojony faktem, że w razie przyjęcia takiego dodatkowego protokołu jego wdrażanie 
mogłoby doprowadzić do nieograniczonego zdalnego dostępu przez organy ścigania do serwerów 
i systemów komputerowych umiejscowionych w innych jurysdykcjach bez stosowania 
porozumień w sprawie wzajemnej pomocy prawnej i innych instrumentów współpracy sądowej 
wprowadzonych w celu zagwarantowania podstawowych praw jednostki, w tym ochrony danych 
i rzetelnego procesu;

19. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
w coraz większym stopniu podczas przetwarzania danych osobowych korzystają z 
technologii chmury obliczeniowej, a które nie zawsze mają wystarczające zasoby lub 
wiedzę, by odpowiednio stawić czoła wyzwaniom związanym z kwestiami 
bezpieczeństwa danych;

20. podkreśla, że kwalifikacje administratora lub podmiotu przetwarzającego dane muszą 
odpowiadać obecnemu posiadanemu przez nich poziomowi kontroli nad środkami 
przetwarzania, aby umożliwić jasny podział obowiązków związanych z ochroną danych 
osobowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej;

21. podkreśla znaczenie umiejętności cyfrowych dla wszystkich obywateli i wzywa państwa 
członkowskie do opracowywania koncepcji propagowania bezpiecznego korzystania z 
usług internetowych, w tym z chmury obliczeniowej;

                                               
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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22. podkreśla, że przy przetwarzaniu danych osobowych dostawcy usług w chmurze 
obliczeniowej muszą brać pod uwagę wszystkie zasady wynikające z prawa UE o 
ochronie danych, takie jak uczciwość i zgodność z prawem, zasada celowości, 
proporcjonalność, dokładność czy krótkie okresy zatrzymywania danych;

23. podkreśla znaczenie efektywnych, proporcjonalnych i zniechęcających kar 
administracyjnych, które można nakładać za niezgodność usług w chmurze obliczeniowej 
z normami ochrony danych UE;

24. podkreśla, że aby móc określić najodpowiedniejsze zabezpieczenia, które należy 
wdrożyć, wpływ każdej usługi w chmurze na ochronę danych należy oceniać na bieżąco;

25. podkreśla, że europejski dostawca usług w chmurze powinien zawsze działać w zgodzie z 
unijnym prawem o ochronie danych, nawet jeżeli stoi to w sprzeczności z poleceniami 
klienta lub administratora z kraju trzeciego lub gdy osoby, których dane dotyczą, są 
(wyłącznie) mieszkańcami krajów trzecich;

26. podkreśla potrzebę rozwiązania na szczeblu międzynarodowym problemów związanych z 
chmurą obliczeniową, zwłaszcza kwestii kontroli wywiadowczej rządu i stosowania 
odpowiednich zabezpieczeń;

27. podkreśla, że obywatele UE podlegający kontroli wywiadowczej kraju trzeciego powinni 
mieć prawo przynajmniej do takich samych zabezpieczeń i środków naprawczych jak 
obywatele tego kraju trzeciego;

28. ubolewa nad podejściem Komisji, która w swym komunikacie nie uwzględniła zagrożeń i 
wyzwań związanych z chmurą obliczeniową, i nalega, by Komisja kontynuowała prace 
nad chmurą obliczeniową przygotowując bardziej holistyczny komunikat na temat 
chmury obliczeniowej, uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych stron i 
zawierającym – oprócz standardowego odesłania do ochrony praw podstawowych i 
zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony danych – przynajmniej:

– wytyczne służące zapewnieniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi 
obowiązującymi w UE oraz obowiązkami związanymi z ochroną danych;

– ograniczające warunki, pod którymi dostęp do danych w chmurze będzie lub nie 
będzie możliwy do celów egzekwowania prawa, zgodnie z Kartą praw podstawowych 
UE i ustawodawstwem UE;

– zabezpieczenia przed nielegalnym dostępem przez obce i wewnętrzne podmioty, np. 
za pomocą zmiany wymogów obowiązujących przy zamówieniach publicznych i 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/961, w celu przeciwdziałania prawu 
zagranicznemu, które może przyczynić się do masowego nielegalnego przekazywania 
z chmur danych należących do obywateli i mieszkańców UE;

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczające przed skutkami 
eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim 
lub z niego wynikającymi (Dz.U. L 309 z 29.11.1996, s.1–6; URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:PL:HTML) 
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– propozycje dotyczące zagwarantowania neutralności sieci i usług w celu zapobieżenia 
umotywowanej komercyjnie dyskryminacji szczególnych usług chmury;

– propozycje w celu zagwarantowania, że dostęp do legalnej treści nie będzie zagrożony 
z powodu działań skierowanym przeciwko treści nielegalnej;

– propozycje dotyczące tego, jak zdefiniować „przepływ” danych osobowych oraz jak 
aktualizować standardowe klauzule umowne, które są dostosowane do środowiska 
usług w chmurze, mając na uwadze, że chmura obliczeniowa często obejmuje masowy 
przepływ danych od klientów chmury na serwery dostawców usług w chmurze oraz 
do centrów danych, w którym to procesie może uczestniczyć wiele różnych 
podmiotów, a sam proces może mieć charakter transgraniczny i obejmować podmioty 
zarówno z UE, jak i krajów trzecich;

– środki mające na celu przywrócenie równowagi na rynku usług w chmurze między 
dostawcami usług a większością ich użytkowników;

– środki poświęcone promowaniu badań dotyczących tego, w jaki sposób bieżące unijne 
ramy prawne i porozumienia międzynarodowe odpowiadają na określone sytuacje 
związane z usługami w chmurze obliczeniowej, uwzględniające pomiar zarówno 
skutków gospodarczych, jak i środowiskowych chmury obliczeniowej, ze względu na 
wciąż małą liczbę analiz na ten temat.
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