
AM\926396PL.doc PE504.340v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2012/0011(COD)

04.03.2013

POPRAWKI (1)
351 - 601

Projekt sprawozdania
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE504.340v01-00 2/187 AM\926396PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\926396PL.doc 3/187 PE504.340v01-00

PL

Poprawka 351
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

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

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

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

Or. en

Poprawka 352
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych ma na celu 
harmonizację ochrony podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych oraz 
zagwarantowanie swobodnego przepływu
danych osobowych między państwami 
członkowskimi.

(3) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych ma na celu 
harmonizację ochrony podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych oraz 
zagwarantowanie transgranicznej 
wymiany danych osobowych między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 354
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Integracja gospodarcza i społeczna 
będąca wynikiem funkcjonowania rynku 
wewnętrznego doprowadziła do znacznego 
zwiększenia transgranicznego przepływu 
danych osobowych. Zwiększyła się także
wymiana danych między podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi oraz 
publicznymi i prywatnymi w całej Unii. 
Prawo Unii wymaga, by organy krajowe 

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

poszczególnych państw członkowskich 
współpracowały ze sobą i prowadziły 
wymianę danych osobowych w celu 
wykonywania swoich obowiązków lub 
realizacji zadań w imieniu organów innych 
państw członkowskich. Zgodnie z 
Konwencją o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (EKPC) państwa 
członkowskie mają pozytywny obowiązek 
zapewnienia prawidłowej regulacji tego 
rodzaju przepływów danych oraz 
dostosowania zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego do 
konwencji Rady Europy o ochronie osób 
w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych, która 
ma zastosowanie tak do działalności 
publicznej, jak i prywatnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Za sprawą tej poprawki dodaje się odniesienie do konwencji nr 108 Rady Europy. Chodzi w 
rzeczywistości o uzupełnienie poprawki nr 1 posła Albrechta.

Poprawka 355
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

całkowicie zmieniła zarówno gospodarkę, 
jak i życie społeczne, i wymaga poprawy 
zabezpieczeń prawnych w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu danych w Unii, do 
Unii oraz przekazywania ich do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych, 
przy równoczesnym zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 356
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przemiany te wymagają stworzenia 
stabilnych i bardziej spójnych ram ochrony 
danych w Unii, popartych zdecydowanym 
egzekwowaniem, uwzględniając wagę 
zbudowania zaufania, które umożliwi 
rozwój gospodarki cyfrowej na rynku 
wewnętrznym. Osoby fizyczne powinny 
mieć kontrolę nad własnymi danymi 
osobowymi. Należy ponadto wzmocnić 
poczucie pewności prawa i jego 
praktycznego stosowania u osób 
fizycznych, podmiotów gospodarczych i 
organów publicznych.

(6) Przemiany te wymagają stworzenia 
stabilnych i bardziej spójnych ram ochrony 
danych w Unii, popartych zdecydowanym 
egzekwowaniem, uwzględniając wagę 
zbudowania zaufania, które umożliwi 
rozwój gospodarki cyfrowej na rynku 
wewnętrznym. Osoby fizyczne powinny 
mieć kontrolę nad własnymi danymi 
osobowymi. Należy ponadto wzmocnić 
poczucie pewności prawa i jego 
praktycznego stosowania u osób 
fizycznych, podmiotów gospodarczych i 
organów publicznych. Jednocześnie 
przepisy o ochronie danych nie powinny 
szkodzić konkurencji, innowacji ani 
nowym technologiom.

Or. en

Poprawka 357
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 358
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W celu zapewnienia spójnego 
poziomu ochrony osób fizycznych w całej 
Unii oraz zapobiegania różnicom, które 
hamowałyby swobodny przepływ danych 
w ramach rynku wewnętrznego, należy 
przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje 
przedsiębiorcom, w tym 
mikroprzedsiębiorcom oraz małym i 
średnim przedsiębiorcom pewność prawną 
i przejrzystość i które zapewni ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych 
uprawnień i obowiązków administratorów i 
podmiotów przetwarzających osobom 
fizycznym we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwi spójne 
monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych, stosowanie równoważnych 
sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skuteczną współpracę 
organów nadzorczych różnych państw 
członkowskich. Poziom ochrony danych 
osobowych i środków do podjęcia przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający nie powinien zależeć od 
rozmiaru przedsiębiorstwa 
przetwarzającego dane osobowe, ale od 
ryzyka związanego z takim 
przetwarzaniem. Zachęca się jednak
instytucje i organy Unii, państwa 
członkowskie i ich organy nadzorcze, by 
wzięły pod uwagę szczególne potrzeby 
mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców, jeśli chodzi o 
zastosowanie niniejszego rozporządzenia. 
Pojęcie mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców powinno 
opierać się na zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka rozumie się sama przez się. Jest zgodna z podejściem opartym na ryzyku. Należy 
uwzględnić szczególne potrzeby MŚP przy stosowaniu rozporządzenia, a nie w samym 
rozporządzeniu.

Poprawka 359
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Ochrona zapewniona na mocy 
niniejszego rozporządzenia dotyczy osób 
fizycznych, niezależnie od ich 
obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, w 
zakresie przetwarzania danych osobowych.
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, które 
dotyczą osób prawnych i przedsiębiorstw, 
w tym danych dotyczących firmy, formy 
prawnej i danych kontaktowych osoby 
prawnej, nie podlegają one ochronie 
udzielanej na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Przepis ten powinien mieć 
także zastosowanie wtedy, gdy firma osoby 
prawnej obejmuje nazwisko jednej lub 
większej liczby osób fizycznych.

Or. en

Poprawka 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

niniejszego rozporządzenia dotyczy osób 
fizycznych, niezależnie od ich 
obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, 
z wyjątkiem osób prowadzących 
działalność gospodarczą, która 
identyfikuje ich na rynku. Jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych, które dotyczą osób 
prawnych, w szczególności 
przedsiębiorstw będących osobami 
prawnymi, w tym danych dotyczących 
firmy, formy prawnej i danych 
kontaktowych osoby prawnej, nie 
podlegają one ochronie udzielanej na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Przepis ten 
powinien mieć także zastosowanie wtedy, 
gdy firma osoby prawnej obejmuje 
nazwisko jednej lub większej liczby osób 
fizycznych.

Or. en

Poprawka 361
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Ochrona zapewniona na mocy 
niniejszego rozporządzenia dotyczy osób 
fizycznych, niezależnie od ich 
obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, w 
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, które 
dotyczą osób prawnych i przedsiębiorstw, 
o których mowa w art. 4 ust. 15 
niniejszego rozporządzenia, w tym danych 
dotyczących nazwy, formy prawnej i 
danych kontaktowych osoby prawnej, nie 
podlegają one ochronie udzielanej na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Przepis ten 
powinien mieć także zastosowanie wtedy, 
gdy nazwa przedsiębiorstwa obejmuje 
nazwisko jednej lub większej liczby osób 
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fizycznych. fizycznych.

Or. it

Uzasadnienie

Aby uniknąć różniących się interpretacji, należy dokonać ujednolicenia motywu 12 z art. 4 
ust. 15 niniejszego rozporządzenia, w którym zapisano odniesienie do osób prowadzących 
działalność gospodarczą, gdyż to powinien być element właściwy dla celów wykluczenia, a 
nie forma prawna.

Poprawka 362
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do 
kwestii ochrony podstawowych praw i 
wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani też 
nie obejmuje przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje, organy i 
jednostki administracyjne Unii, które 
podlegają przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 lub przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
podczas prowadzenia działalności 
związanej ze wspólną polityką zagraniczną 
i bezpieczeństwa Unii.

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do 
kwestii ochrony podstawowych praw i 
wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, lub 
przetwarzania danych osobowych przez 
państwa członkowskie podczas 
prowadzenia działalności związanej ze 
wspólną polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa Unii.

Or. en

Poprawka 363
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do 
kwestii ochrony podstawowych praw i 
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wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani też 
nie obejmuje przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje, organy i 
jednostki administracyjne Unii, które 
podlegają przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 lub przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
podczas prowadzenia działalności 
związanej ze wspólną polityką zagraniczną 
i bezpieczeństwa Unii.

wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani też 
nie obejmuje przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje, organy i 
jednostki administracyjne Unii, które 
podlegają przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 
o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i 
o swobodnym przepływie takich danych,
lub przetwarzania danych osobowych 
przez państwa członkowskie podczas 
prowadzenia działalności związanej ze 
wspólną polityką zagraniczną i 
bezpieczeństwa Unii. Aby zapewnić spójne 
ramy ochrony danych w całej Unii, 
rozporządzenie (WE) nr 45/2001 należy 
dostosować do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do 
kwestii ochrony podstawowych praw i 
wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani też 
nie obejmuje przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje, organy i 
jednostki administracyjne Unii, które 
podlegają przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 lub przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
podczas prowadzenia działalności 
związanej ze wspólną polityką zagraniczną 

(14) Rozporządzenie nie odnosi się do 
kwestii ochrony podstawowych praw i 
wolności lub swobodnego przepływu 
danych dotyczących działalności, która nie 
wchodzi w zakres prawa unijnego, ani też 
nie obejmuje przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie 
podczas prowadzenia działalności 
związanej ze wspólną polityką zagraniczną 
i bezpieczeństwa Unii.



AM\926396PL.doc 13/187 PE504.340v01-00

PL

i bezpieczeństwa Unii.

Or. en

Poprawka 365
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Bez uszczerbku dla ograniczeń 
zakresu przedmiotowego niniejszego 
rozporządzenia powinno mieć ono 
zastosowanie do przetwarzania danych 
przez organy kraju trzeciego do celów 
gromadzenia informacji wywiadowczych i 
nadzoru na terytorium EOG za sprawą 
jurysdykcji eksterytorialnej.

Or. en

Poprawka 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających, którzy zapewniają 
środki na przetwarzanie danych 

(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, lub sprzedaż 
prywatna, bez związku z działalnością 
zawodową lub handlową i niezależnie od 
liczby osób, którym dane zostały 
udostępnione.
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osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

Or. en

Poprawka 367
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających, którzy zapewniają 
środki na przetwarzanie danych 
osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

(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 zastosowania do takich 
danych osobowych lub działalności 
prywatnej, w przypadku których osoba 
fizyczna udostępnia dane osobowe innych 
osób fizycznych 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. en

Poprawka 368
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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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 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających, którzy zapewniają 
środki na przetwarzanie danych 
osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

(15) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
mieć zastosowania do przetwarzania przez 
osobę fizyczną danych osobowych o 
charakterze wyłącznie osobistym lub 
domowym, takich jak korespondencja –
niezależnie od zastosowanego środka
przekazu – i przechowywanie adresów, 
które są przetwarzane w celach 
niezarobkowych, zatem bez związku z 
działalnością zawodową lub handlową. 
Charakter przetwarzanych danych, cel 
przetwarzania i liczba osób, którym są one 
udostępnianie, powinien być brany pod 
uwagę przy określaniu, czy przetwarzanie 
podlega zwolnieniu, z uwzględnieniem 
również rozwoju technologicznego i 
nowych mediów. 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. en

Poprawka 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 

(15) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
mieć zastosowania do przetwarzania przez
administratorów lub podmioty 
przetwarzające, które są osobami 
fizycznymi, w przypadku gdy 
przetwarzanie danych dotyczy kwestii 
czysto osobistych lub rodzinnych, które 
zostały im ujawnione przez sam podmiot 
danych, lub które otrzymali zgodnie z 
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powinien mieć także zastosowania do 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających, którzy zapewniają 
środki na przetwarzanie danych 
osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

prawem. Wyjątek ten nie powinien mieć 
zastosowania do przetwarzania danych 
osobowych w celach związanych z 
działalnością zawodową lub handlową.
Ponadto przy ustalaniu, czy przetwarzanie 
podlega temu wyjątkowi, należy wziąć pod 
uwagę charakter przetwarzanych danych 
osobowych oraz to, czy dostęp do nich ma 
nieograniczona liczba osób. Wyjątek ten 
nie powinien mieć zastosowania do 
administratorów lub podmiotów 
przetwarzających, którzy zapewniają 
środki do przetwarzania danych 
osobowych w celach osobistych lub 
domowych.

Or. en

Poprawka 370
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Niniejsze rozporządzenia nie 
powinno mieć zastosowania do 
przetwarzania danych osobowych przez 
małe przedsiębiorstwa, które wykorzystują 
dane osobowe wyłącznie do prowadzenia 
własnego interesu, np. do ofert i 
rachunków. Jeżeli w przypadku 
przetwarzanych danych osobowych nie 
zachodzi ryzyko, że będą one przetwarzane 
przez kogoś spoza samego 
przedsiębiorstwa, nie jest konieczna 
dodatkowa ochrona oprócz zabezpieczenia 
dostępu do danych. Wyjątek ten nie 
powinien mieć zastosowania do art. 15, 16 
i 17.

Or. en
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Poprawka 371
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 372
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 373
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie pozwala na 
uwzględnienie zasady publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów tego rozporządzenia.

(18) Niniejsze rozporządzenie pozwala na 
uwzględnienie zasady publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów tego rozporządzenia. 
Dane osobowe w dokumentach 
znajdujących się w posiadaniu organu 
publicznego lub instytucji publicznej 
mogą zostać ujawnione przez ten organ 
lub tę instytucję zgodnie z przepisami Unii 
lub danego państwa członkowskiego 
dotyczącymi publicznego dostępu do 
dokumentów w celu pogodzenia ochrony 
danych osobowych z zasadą publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych.

Or. en

Poprawka 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie pozwala na 
uwzględnienie zasady publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów tego rozporządzenia.

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

Or. en

Poprawka 375
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Każde przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii 
powinno odbywać się zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezależnie od tego, czy 
samo przetwarzanie ma miejsce w Unii czy 
poza nią. Siedziba zakłada skuteczne i 
faktycznie prowadzenie działalności 
poprzez stabilne rozwiązania. Forma 
prawna takich rozwiązań, niezależnie od 
tego, czy chodzi o oddział czy spółkę 
zależną posiadającą osobowość prawną, 
nie jest w tym względzie czynnikiem 
decydującym.

(19) Każde przetwarzanie danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii w kontekście 
działalności prowadzonej w siedzibie 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w Unii powinno 
odbywać się zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezależnie od tego, czy 
samo przetwarzanie ma miejsce w Unii czy 
poza nią. Siedziba zakłada skuteczne i 
faktycznie prowadzenie działalności 
poprzez stabilne rozwiązania. Forma 
prawna takich rozwiązań, niezależnie od 
tego, czy chodzi o oddział czy spółkę 
zależną posiadającą osobowość prawną, 
nie jest w tym względzie czynnikiem 
decydującym.

Or. en

Uzasadnienie

Administratorzy danych mający siedzibę w UE a przetwarzający wyłącznie nieeuropejskie 
dane w krajach trzecich powinni być wyłączeni z zakresu rozporządzenia, aby umożliwić im 
konkurowanie na rynkach poza UE z administratorami danych, którzy nie są objęci zakresem 
niniejszego rozporządzenia.



PE504.340v01-00 20/187 AM\926396PL.doc

PL

Poprawka 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Każde przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii 
powinno odbywać się zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezależnie od tego, czy 
samo przetwarzanie ma miejsce w Unii czy 
poza nią. Siedziba zakłada skuteczne i 
faktycznie prowadzenie działalności 
poprzez stabilne rozwiązania. Forma 
prawna takich rozwiązań, niezależnie od 
tego, czy chodzi o oddział czy spółkę 
zależną posiadającą osobowość prawną, 
nie jest w tym względzie czynnikiem 
decydującym.

(19) Każde przetwarzanie danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii w kontekście 
działalności prowadzonej w siedzibie 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w Unii powinno 
odbywać się zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezależnie od tego, czy 
samo przetwarzanie ma miejsce w Unii czy 
poza nią. Siedziba zakłada skuteczne i 
faktycznie prowadzenie działalności 
poprzez stabilne rozwiązania. Forma 
prawna takich rozwiązań, niezależnie od 
tego, czy chodzi o oddział czy spółkę 
zależną posiadającą osobowość prawną, 
nie jest w tym względzie czynnikiem 
decydującym.

Or. en

Poprawka 377
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) By nie dopuścić do pozbawienia osób 
fizycznych ochrony, która przysługuje im 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przetwarzanie danych osobowych 
podmiotów danych, które mają miejsce 
zamieszkania w Unii, przez administratora 
niemającego siedziby w Unii, powinno 
podlegać niniejszemu rozporządzeniu, w 
przypadku gdy przetwarzanie wiąże się z 
oferowaniem towarów lub usług 

(20) By nie dopuścić do pozbawienia osób 
fizycznych ochrony, która przysługuje im 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przetwarzanie danych osobowych 
podmiotów danych, które mają miejsce 
zamieszkania w Unii, przez administratora 
niemającego siedziby w Unii, powinno 
podlegać niniejszemu rozporządzeniu, w 
przypadku gdy przetwarzanie wiąże się z 
oferowaniem towarów lub (bezpłatnych) 
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podmiotom danych lub monitorowaniem 
zachowania tych osób.

usług podmiotom danych lub 
monitorowaniem zachowania tych osób.

Or. en

Poprawka 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) By nie dopuścić do pozbawienia osób 
fizycznych ochrony, która przysługuje im 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przetwarzanie danych osobowych 
podmiotów danych, które mają miejsce 
zamieszkania w Unii, przez administratora 
niemającego siedziby w Unii, powinno 
podlegać niniejszemu rozporządzeniu, w 
przypadku gdy przetwarzanie wiąże się z 
oferowaniem towarów lub usług 
podmiotom danych lub monitorowaniem 
zachowania tych osób.

(20) By nie dopuścić do pozbawienia osób 
fizycznych ochrony, która przysługuje im 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przetwarzanie danych osobowych 
podmiotów danych, które mają miejsce 
zamieszkania w Unii, przez administratora 
niemającego siedziby w Unii, powinno 
podlegać niniejszemu rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 379
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie 
można uznać za „monitorowanie 
zachowania” podmiotów danych, należy 
upewnić się, czy osoby fizyczne można 
wyszukać w internecie, korzystając z 
technik przetwarzania danych, które 
polegają na przypisaniu „profilu” danej 
osobie fizycznej, w szczególności w celu 

(21) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie 
można uznać za „monitorowanie 
zachowania” podmiotów danych, należy 
upewnić się, czy osoby fizyczne można 
wyszukać, niezależnie od pochodzenia 
danych, korzystając z technik 
przetwarzania danych, które polegają na 
przypisaniu „profilu” danej osobie 



PE504.340v01-00 22/187 AM\926396PL.doc

PL

podejmowania decyzji dotyczących tej
osoby, analizowania jej preferencji 
osobistych, zachowań i postaw lub ich 
przewidywania.

fizycznej, w szczególności w celu 
podejmowania decyzji dotyczących tej 
osoby, analizowania jej preferencji 
osobistych, zachowań i postaw lub ich 
przewidywania.

Or. en

Poprawka 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Należy upewnić się czy przetwarzanie 
obejmuje wyszukiwanie osób fizycznych w 
internecie, korzystając z technik 
przetwarzania danych, które polegają na 
przypisaniu „profilu” danej osobie 
fizycznej, w szczególności w celu 
podejmowania decyzji dotyczących tej 
osoby, analizowania jej preferencji 
osobistych, zachowań i postaw lub ich 
przewidywania.

Or. en

Poprawka 381
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby stwierdzić, czy przetwarzanie 
można uznać za związane z „oferowaniem 
towarów lub usług”, należy upewnić się, 
że oferta jest wyraźnie zaadresowana, a 
nie tylko udostępniona podmiotom danych 



AM\926396PL.doc 23/187 PE504.340v01-00

PL

w Unii. Można uwzględnić możliwości 
dostawy w UE, użyty język oraz użytą 
nazwę domeny. Pojęcie to powinno się 
stosować niezależnie od tego, czy od 
podmiotu danych wymagana jest opłata.

Or. en

Poprawka 382
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Prawo danego państwa 
członkowskiego obejmuje porozumienia 
zbiorowe na rynku pracy. Porozumienie 
zbiorowe na rynku pracy to porozumienie 
między przedstawicielami organizacji 
pracowników i co najmniej jednym 
przedstawicielem organizacji 
pracodawców lub co najmniej jednym 
pracodawcą. Porozumienie takie określa 
związki zbiorowe i indywidualne (np. 
warunki pracy i wynagrodzenie) między 
pracodawcami a pracownikami wszystkich 
przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw 
konkretnego sektora przemysłu. Określa 
również prawa i obowiązki stron 
porozumienia. Porozumienie zbiorowe na 
rynku pracy dodaje do ustawodawstwa w 
dziedzinie zatrudnienia elementy, które 
nie zostały przewidziane w kodeksie pracy 
lub dostosowuje ogólne klauzule tego 
kodeksu pracy do szczególnej sytuacji w 
danym sektorze przemysłu. Porozumienie 
zbiorowe ma zatem zastosowanie do 
każdego pracownika lub do każdego 
pracownika danego sektora przemysłu.

Or. en
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Poprawka 383
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 384
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Zasady ochrony należy stosować do 
wszelkich informacji dotyczących 
zidentyfikowanych lub możliwych do 
zidentyfikowania osób. Aby ustalić, czy 
można zidentyfikować daną osobę 
fizyczną, należy wziąć pod uwagę 
wszystkie sposoby, jakimi mogą posłużyć 
się administrator lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania tej osoby. Należy wziąć 
pod uwagę, czy usunięte zostały 
identyfikatory tożsamości i czy utrzymany 
został link do tych identyfikatorów 
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zidentyfikowany. tożsamości, umożliwiający 
przyporządkowanie danych do podmiotu 
danych każdemu, kto posiada dostęp do 
kodów do linków. Zasady ochrony nie 
powinny być stosowane do danych 
zanonimizowanych w taki sposób, że 
podmiot danych nie może być już 
zidentyfikowany.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie przetwarzania danych opatrzonych pseudonimem zgodnie z nową definicją w 
art. 4.

Poprawka 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Zasady ochrony danych stosują się do 
wszelkiej informacji dotyczącej osób 
zidentyfikowanych przez dane lub 
mogących być zidentyfikowanymi. Aby 
ustalić, czy można zidentyfikować daną 
osobę fizyczną, należy wziąć pod uwagę 
wszystkie sposoby, jakimi z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą posłużyć się 
administrator lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania tej osoby. Do celów 
historycznych, statystycznych i 
naukowych identyfikacji nie należy 
uznawać za „rozsądnie prawdopodobną”, 
w przypadku gdy używane dane są 
przetrzymywane oddzielnie od danych 
umożliwiających identyfikację podmiotu 
danych. Zasady ochrony nie powinny być 
stosowane do danych zanonimizowanych 
w taki sposób, że podmiot danych nie 
może być już zidentyfikowany.

Or. en
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Poprawka 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 387
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

anonimowych oznaczających wszelkie 
dane, które nie mogą odnosić się, 
bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie 
lub w połączeniu z towarzyszącymi im 
danymi, do osoby fizycznej lub w których 
przypadku ustanowienie takiego 
połączenia wymagałoby 
niewspółmiernego nakładu czasu, kosztów 
i wysiłku, z uwzględnieniem 
najnowocześniejszego stanu techniki 
podczas przetwarzania oraz możliwości 
rozwoju w okresie, dla którego dane są 
przetwarzane.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 14 sprawozdawcy, dodając wyjaśnienie dotyczące wybrania zgodnie z 
poprawką 84 do art. 4 ust. 1.

Poprawka 388
Michèle Striffler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 389
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych o charakterze osobowym dotyczących osoby zmarłej nie zostało 
poruszone we wniosku w sprawie rozporządzenia. Niniejsza poprawka pozwala na 
rozszerzenie zasad określonych przez to rozporządzenie na dane o charakterze osobowym 
dotyczące osoby zmarłej.

Poprawka 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 391
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Zasady ochrony powinny być 
stosowane jedynie do informacji 
dotyczących zidentyfikowanych lub 
możliwych do zidentyfikowania osób
fizycznych. Aby ustalić, czy można 
zidentyfikować daną osobę fizyczną, 
należy wziąć pod uwagę wszystkie 
sposoby, jakimi z rozsądnym 
prawdopodobieństwem może posłużyć się 
administrator. Osoby fizycznej nie 
powinno się uznawać za możliwą do 
zidentyfikowania, jeżeli identyfikacja 
wymaga nieproporcjonalnej ilości czasu, 
wysiłku lub zasobów materialnych lub 
jeżeli administrator przewidział środki w 
celu niedopuszczenia, aby informacje te 
doprowadziły do pełnego zidentyfikowania 
osoby fizycznej. Zasady ochrony nie 
powinny być zatem stosowane do danych, 
w przypadku których podmiot danych nie 
jest jeszcze możliwy do zidentyfikowania 
lub danych zanonimizowanych w taki 
sposób, że podmiot danych nie może być 
zidentyfikowany.
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Or. en

Poprawka 392
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Zasady ochrony należy stosować
wyłącznie do konkretnych informacji 
dotyczących zidentyfikowanych lub
możliwych do zidentyfikowania osób. Aby 
ustalić, czy można zidentyfikować daną 
osobę fizyczną, należy wziąć pod uwagę
wyłącznie te sposoby, jakimi z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą posłużyć się 
administrator lub inna osoba fizyczna lub 
prawna w celu zidentyfikowania tej osoby
oraz rozsądne prawdopodobieństwo 
zidentyfikowania danej osoby. Zasady 
ochrony nie powinny być stosowane do 
danych zanonimizowanych w taki sposób, 
że podmiot danych nie może być już lub 
jeszcze na ich podstawie zidentyfikowany.

Or. en

Uzasadnienie

Przy określaniu definicji „danych osobowych” należy zachować pewien stopień praktyczności 
i rozsądku.

Poprawka 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zasady ochrony należy stosować do 
wszelkich informacji dotyczących 
zidentyfikowanych lub możliwych do 

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

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

Or. en

Poprawka 394
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Osoby zmarłe nie zostały wyraźnie uwzględnione we wniosku w sprawie rozporządzenia.
Ważne jest, by beneficjenci lub pełnomocnicy osoby zmarłej mogli – zgodnie z jej wolą 
wyrażoną przed śmiercią – korzystać z różnych praw w dziedzinie ochrony danych (dostęp, 
sprostowanie itd.). Niniejsza poprawka jest zatem powiązana z poprawkami dotyczącymi art. 
15 i 17.
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Poprawka 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 397
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Numery identyfikacyjne nadawane 
przez państwa należy traktować jako dane 
o charakterze osobowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie – w tym w dziedzinie stanu cywilnego – numerów identyfikacyjnych 
nadawanych przez państwo (numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu i dowodu 
tożsamości, numer ucznia itd.) ważne jest doprecyzowanie, że numery te stanowią dane o 
charakterze osobowym.

Poprawka 398
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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 

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
internetowych lub offline można 
identyfikować na podstawie jednego lub 
większej liczby identyfikatorów 
internetowych, które znajdują się w 
urządzeniach, aplikacjach, narzędziach i 
protokołach lub innych towarów 
konsumpcyjnych, takich jak adresy IP,
identyfikatory plików cookie, 
identyfikatory RFID lub inne unikatowe 
identyfikatory. Mogą one zostawiać ślady, 
które, w połączeniu z unikatowymi 
identyfikatorami i innymi informacjami, 
mogą być wykorzystywane do tworzenia 
profili poszczególnych osób i ich 
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jako takie niekonieczne muszą być 
uważane za dane osobowe w każdych 
okolicznościach.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Również usługi offline mogą pozostawiać ślady.

Poprawka 399
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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
lub urządzeń można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów, 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.

Or. en

Poprawka 400
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji IMCO.

Poprawka 401
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby fizyczne korzystające z usług 
internetowych można identyfikować na 
podstawie identyfikatorów internetowych, 
które znajdują się w urządzeniach, 

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

internetowych, które znajdują się w 
urządzeniach, aplikacjach, narzędziach i 
protokołach lub innych towarów 
konsumpcyjnych, takich jak adresy IP,
identyfikatory plików cookie, 
identyfikatory RFID lub inne unikatowe 
identyfikatory. Zważywszy na to, że takie 
identyfikatory zostawiają ślady i mogą być 
wykorzystywane do wyodrębniania osób
fizycznych, niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do 
przetwarzania obejmującego tego rodzaju 
dane, chyba że takie identyfikatory w 
sposób oczywisty nie odnoszą się do osób 
fizycznych, tak jak na przykład 
wykorzystywane przez firmy adresy IP, 
których nie można uważać za „dane 
osobowe” zgodnie z definicją zawartą w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie danych osobowych doprecyzowują obiektywne kryteria. Identyfikatory mające ścisły 
związek z osobą fizyczną należy uznać za dane osobowe. Zob. powiązaną poprawkę do 
motywu 23 i art. 4 ust. 1. Niniejsza poprawka doprecyzowuje wykorzystywanie danych 
osobowych w środowisku online i offline. W art. 29 grupa robocza nie po raz pierwszy 
stwierdziła, że identyfikatory RFID stanowią dane osobowe.

Poprawka 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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 

(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 
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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.

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

Or. en

Poprawka 403
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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, porty internetowe 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 seryjne
numery produktów, adresy IP, porty 
internetowe, indywidualne numery
identyfikacyjne telefonów komórkowych 
(IMEI) lub inne tego rodzaju 
identyfikatory jako takie niekonieczne 
muszą być uważane za dane osobowe w 
każdych okolicznościach.

Or. en



PE504.340v01-00 38/187 AM\926396PL.doc

PL

Poprawka 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

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 i gospodarstwa 
domowe 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.
Ponowna identyfikacja danych 
osobowych, np. dzięki wykorzystaniu 
przechowywanych śladów internetowych 
do tworzenia profilów osób, naruszanie 
pseudonimów i identyfikacja podmiotów 
danych powinny być zabronione.

Or. en

Poprawka 405
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Jeżeli usługodawca przetwarza dane 
osobowe nie mając dostępu do tych 
danych za pomocą technicznie 
wykonalnych środków, środków 
niewymagających nieproporcjonalnych 
wysiłków i według rozsądnego 
prawdopodobieństwa mogących być 
wykorzystanymi przez usługodawcę do 
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zdobycia wiedzy o zawartości takich 
danych, takich usługodawców należy 
uznać za neutralnych pośredników lub 
dokonujących zwykłego przekazu zgodnie 
z art. 12 dyrektywy 2000/31/WE, którzy 
nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek 
dane osobowe przekazane lub 
przetworzone w inny sposób, lub 
udostępnione za ich pośrednictwem.

Or. en

Poprawka 406
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 407
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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

Or. en

Poprawka 409
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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 wyrażona w 
dowolny właściwy sposób umożliwiający 
swobodne i świadome wyrażenie woli 
przez podmiot danych bądź w formie 
oświadczenia, bądź w drodze działania 
podmiotu danych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że osoby fizyczne są 
świadome, iż wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym 
poprzez wykorzystanie odpowiednich 
ustawień lub 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 obejmuje
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. en

Poprawka 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgoda powinna być wyraźnie
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 

(25) Zgoda powinna być wyrażona w
sposób swobodny, bez nacisku ze strony 
administratora i w dowolny właściwy 
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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.

sposób umożliwiający 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. en

Poprawka 411
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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 

(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 
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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.

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. Ponadto podmiot 
danych powinien mieć w każdej chwili 
prawo do wycofania swojej zgody z taką 
samą łatwością, z jaką jej udzielił.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o to, by zaznaczyć, że podmiot danych powinien mieć możliwość wycofania swojej 
zgody na tych samych warunkach, na jakich jej udzielił, bez poświęcania na to większego 
wysiłku czy większej ilości czasu.

Poprawka 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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 

(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 
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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.

inne oświadczenie bądź zachowanie, które 
w tym kontekście wyraźnie oznacza 
akceptację przez podmiot danych 
proponowanego przetwarzania jego danych 
osobowych. Fakt poszukiwania i 
zgadzania się na szczególną opiekę 
zdrowotną powinien być uważany za 
zgodę w rozumieniu art. 4 ust. 8 i art. 6 
ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących zdrowia 
odnoszących się do tego konkretnego 
leczenia oraz za spełnienie warunku 
ciężaru udowodnienia zgody na mocy art. 
7 ust. 1, przy czym nie uniemożliwia to 
państwom członkowskim utrzymania w 
mocy obowiązujących surowszych 
przepisów w tym względzie. 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. en

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.

Poprawka 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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 

(25) Zgoda powinna być jednoznacznie
wyrażona w dowolny właściwy sposób 
umożliwiający swobodne i świadome 
wyrażenie woli przez podmiot danych bądź 
w formie oświadczenia, bądź w drodze 
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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.

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. Informacje 
dostarczane w celu wyrażenia przez dzieci 
zgody powinny być podawane w jasnym i 
dostosowanym do wieku języku, w taki 
sposób, aby łatwo je było zrozumieć 
dziecku w wieku poniżej 13 lat;

Or. en

Poprawka 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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 

(25) Zgoda powinna być jednoznacznie
wyrażona w dowolny właściwy sposób w 
kontekście oferowanego produktu lub 
oferowanej usługi umożliwiający 
swobodne i świadome wyrażenie woli 
przez podmiot danych bądź w formie 
oświadczenia, bądź w drodze wyraźnego 
działania potwierdzającego podmiotu 
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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.

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. Niemniej 
jednak nie zmienia to przepisów 
2002/58/WE, które stanowią, że pod 
pewnymi warunkami zgoda może być 
wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia 
w urządzeniu użytkownika. 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. en

Poprawka 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Niniejsze rozporządzenie uznaje, że 
opatrywanie danych pseudonimem może 
pomóc w zminimalizowaniu zagrożeń 
związanych z prywatnością podmiotów 
danych. W zakresie, w jakim 
administrator opatruje dane 
pseudonimem, takie przetwarzanie należy 
uważać za słuszny interes administratora.

Or. en
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Poprawka 416
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wizyty u lekarza, opieka zdrowotna, 
diagnozy i leczenie wymagają naturalnie 
zbierania i przetwarzania danych o 
charakterze osobowym. Decyzję pacjenta 
o rozpoczęciu leczenia należy uznać za 
wyraźną zgodę na zbieranie i 
przetwarzanie danych o charakterze 
osobowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia zlikwidowanie wszelkich dwuznaczności, jeśli chodzi o 
stosowanie warunków zgodności z prawem wymienionych w art. 6 ust. 1 w przypadku 
zbierania i przetwarzania danych o charakterze osobowym w ramach leczenia.

Poprawka 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 
rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych;
informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 

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

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

Or. en

Poprawka 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 
rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych;
informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 

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

tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje
osobowe pochodzące z badań 
laboratoryjnych lub lekarskich dotyczących 
części ciała, płynów ustrojowych lub 
próbki biologicznej; informacje 
umożliwiające identyfikację osoby 
świadczącej usługi opieki zdrowotnej na 
rzecz danego pacjenta oraz wszelkie 
informacje np. na temat choroby, 
niepełnosprawności, ryzyka choroby, 
historii medycznej, leczenia klinicznego 
lub aktualnego stanu fizjologicznego lub 
biomedycznego podmiotu danych, 
niezależnie od ich źródła, którym może być 
np. lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia, szpital, urządzenie medyczne, 
badanie diagnostyczne in vitro.

Or. en

Poprawka 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 
rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych;
informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 

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

laboratoryjnych lub lekarskich dotyczących 
części ciała, płynów ustrojowych lub 
próbki biologicznej; informacje 
umożliwiające identyfikację osoby 
świadczącej usługi opieki zdrowotnej na 
rzecz danego pacjenta oraz wszelkie 
informacje np. na temat choroby, 
niepełnosprawności, ryzyka choroby, 
historii medycznej, leczenia klinicznego 
lub aktualnego stanu fizjologicznego lub 
biomedycznego podmiotu danych, 
niezależnie od ich źródła, którym może być 
np. lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia, szpital, urządzenie medyczne, 
badanie diagnostyczne in vitro.

Or. en

Poprawka 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 
rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych;
informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub 
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 
lekarskich dotyczących części ciała lub
płynów ustrojowych, w tym próbek 

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

części ciała, płynów ustrojowych lub 
próbki biologicznej; informacje 
umożliwiające identyfikację osoby 
świadczącej usługi opieki zdrowotnej na 
rzecz danego pacjenta oraz wszelkie 
informacje np. na temat choroby, 
niepełnosprawności, ryzyka choroby, 
historii medycznej, leczenia klinicznego 
lub aktualnego stanu fizjologicznego lub 
biomedycznego podmiotu danych, 
niezależnie od ich źródła, którym może być 
np. lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia, szpital, urządzenie medyczne, 
badanie diagnostyczne in vitro.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 421
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
podmiotu danych, informacje na temat 
rejestracji osoby fizycznej w celu 
świadczenia usług zdrowotnych; 
informacje o płatnościach danej osoby 
fizycznej za opiekę zdrowotną lub
kwalifikowaniu się danej osoby do 
korzystania z opieki zdrowotnej; numer, 
symbol lub oznaczenie przypisane danej 
osobie wyłącznie w celu identyfikowania 
jej dla potrzeb świadczenia opieki 
zdrowotnej; wszelkie informacje na temat 
tej osoby zebrane w okresie świadczenia 
opieki zdrowotnej na jej rzecz; informacje 
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 

(26) Dane osobowe dotyczące zdrowia 
powinny w szczególności obejmować 
wszelkie dane dotyczące bezpośrednio
stanu zdrowia podmiotu danych lub 
aktualnego stanu fizjologicznego lub 
biomedycznego podmiotu danych, 
niezależnie od ich źródła, którym może być 
np. lekarz lub inny pracownik służby 
zdrowia, szpital, urządzenie medyczne, 
badanie diagnostyczne in vitro.
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lekarskich dotyczących części ciała lub 
płynów ustrojowych, w tym próbek 
biologicznych; informacje umożliwiające 
identyfikację osoby świadczącej usługi 
opieki zdrowotnej na rzecz danego 
pacjenta oraz wszelkie informacje np. na 
temat choroby, niepełnosprawności, 
ryzyka choroby, historii medycznej, 
leczenia klinicznego lub aktualnego stanu 
fizjologicznego lub biomedycznego 
podmiotu danych, niezależnie od ich 
źródła, którym może być np. lekarz lub 
inny pracownik służby zdrowia, szpital, 
urządzenie medyczne, badanie 
diagnostyczne in vitro.

Or. en

Poprawka 422
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

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 

(27) W przypadku gdy administrator lub 
podmiot przetwarzający posiadają w Unii 
wiele siedzib, w tym m.in. w przypadkach 
gdy administrator lub podmiot 
przetwarzający są częścią grupy 
przedsiębiorstw, siedzibę administratora w 
Unii do celów niniejszego rozporządzenia
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 
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jego zarządu w Unii. działalności w zakresie przetwarzania nie 
stanowią same w sobie takiej siedziby, nie 
są więc kryteriami wyznaczającymi 
siedzibę.

Or. en

Poprawka 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.
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Poprawka 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 
zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych i są również podatnymi 
na zagrożenia konsumentami. Aby 
stwierdzić, czy dana osoba jest dzieckiem, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
przyjąć definicję określoną w Konwencji 
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Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka. Należy zwłaszcza stosować 
zrozumiałe dla dzieci sformułowania, aby 
zagwarantować prawo dzieci powyżej 13 
roku życia do wyrażenia zgody.

Or. en

Poprawka 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 

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

zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Taka ochrona jest 
szczególnie ważna w kontekście sieci 
społecznych. Do celów niniejszego 
rozporządzenia dziecko powinno być 
definiowane jako osoba poniżej 18. roku 
życia. W przypadku gdy przetwarzanie 
danych jest oparte na zgodzie podmiotu 
danych w odniesieniu do oferowania 
usług społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, rozporządzenie 
powinno wprowadzać rozróżnienie dzieci 
powyżej 13. roku życia i dzieci poniżej 13. 
roku życia, które wymagają wyższego 
poziomu ochrony, o ile zgodę lub 
przyzwolenie dał rodzic lub opiekun
dziecka.

Or. en

Poprawka 428
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Te same dane osobowe mogą mieć 
różne znaczenie w zależności od kontekstu 
i zagrożenia związanego z ich 
przetwarzaniem. Administratorzy powinni 
zatem wdrażać odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne oraz procedury 
zależne od kontekstu i zagrożenia 
związanego z przetwarzaniem danych.

Or. en

Uzasadnienie

Utrata adresu podmiotu danych może mieć różne skutki w zależności od tego, czy utracił go 
detalista, który zachował go do celów dostawy, czy specjalista onkolog, który zachował go do 
celów fakturowania.
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Poprawka 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Te same dane osobowe mogą mieć 
różne znaczenie w zależności od kontekstu 
i zagrożenia związanego z ich 
przetwarzaniem. Administratorzy powinni 
zatem wdrażać odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne oraz procedury 
zależne od kontekstu i zagrożenia 
związanego z przetwarzaniem danych.

Or. en

Poprawka 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by dzieci zawsze 
miały dostęp do usług społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie zapobiegania i 
porad, takich jak doradztwo w związku z 
niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych, problemami związanymi z 
nadużywaniem narkotyków lub innymi 
problemami psychologicznymi, bez 
konieczności uzyskania zgody rodziców 
lub opiekuna prawnego. 

Or. en
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Uzasadnienie

(Zob. nowe sformułowanie art. 8)
Niektóre usługi społeczeństwa informacyjnego oferowane dzieciom opierają się na fakcie, że 
dzieci mogą z nich korzystać bez zgody rodziców. Tak jest na przykład w przypadku czatów 
internetowych dla ofiar wykorzystywania seksualnego. Bez ewentualnego odstępstwa dla tych 
przypadków niektóre usługi skierowane do dzieci szukających pomocy w sytuacji gdy ich 
rodzice lub przedstawiciele ustawowi mogą być ściśle związani z problemem dziecka nie 
byłyby już dostępne.

Poprawka 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Dane osobowe pracowników 
zwłaszcza dane wrażliwe, takie jak 
orientacja polityczna, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
tych związkach, muszą podlegać ochronie 
na podstawie art. 8, 12 i 28 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 
8 i 11 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i w żadnym razie nie mogą być 
wykorzystywane do umieszczania 
pracowników na tzw. „czarnych listach”, 
które przekazuje się innym 
przedsiębiorstwom w celu utrudnienia 
sytuacji określonych pracowników.

Or. de

Poprawka 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Dane osobowe pracowników 
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zwłaszcza dane wrażliwe, takie jak 
orientacja polityczna, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
tych związkach, powinny podlegać 
ochronie na podstawie art. 8, 12, 27 i 28 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz art. 8 i 11 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Dane 
osobowe pracowników nie mogą być 
wykorzystywane do umieszczania 
pracowników na tzw. „czarnych listach”, 
które przekazuje się innym 
przedsiębiorstwom w celu utrudnienia 
sytuacji określonych pracowników.

Or. en

Poprawka 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wszelkie operacje przetwarzania 
danych osobowych powinny być zgodne z 
prawem, prowadzone rzetelnie i uczciwie 
wobec zainteresowanych osób. W 
szczególności konkretne cele 
przetwarzania danych powinny być 
jednoznaczne, zgodne z prawem i 
określone w momencie zbierania danych. 
Dane powinny być ścisłe, właściwe i 
ograniczone do minimum niezbędnego do 
celów, dla których dane są przetwarzane, 
co wymaga w szczególności dopilnowania, 
by zebrane dane nie wykraczały poza 
określony zakres i by okres 
przechowywania danych był ograniczony 
do ścisłego minimum. Dane osobowe 
powinny być przetwarzane tylko wówczas, 
gdy celu przetwarzania nie można osiągnąć 
innymi środkami. Należy podjąć wszelkie 
stosowne kroki gwarantujące poprawienie 
lub usunięcie nieścisłych danych 

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

osobowych.

Or. en

Poprawka 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Dane osobowe pracowników 
zwłaszcza dane wrażliwe, takie jak 
orientacja polityczna, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
tych związkach, powinny podlegać 
ochronie na podstawie art. 8, 12, 27 i 28 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz art. 8 i 11 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Należy 
wprowadzić zabezpieczenia 
uniemożliwiające wykorzystywanie 
danych osobowych pracowników z myślą 
o umieszczaniu ich na czarnych listach, 
przekazywanych innym przedsiębiorstwom 
lub osobom w celu utrudnienia sytuacji 
określonych pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Dane osobowe nie będą nigdy wykorzystywane przeciw podmiotowi danych w środowisku 
pracy.

Poprawka 435
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(31) Aby przetwarzanie danych osobowych 
było zgodne z prawem, powinno odbywać 
się na podstawie zgody osoby 
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej 
podstawie przewidzianej przez prawo: czy 
to przepisów niniejszego rozporządzenia 
czy to innych przepisów prawa Unii lub 
państw członkowskich, o których mowa w 
tym rozporządzeniu. Zezwolenie dla 
administratora na przetwarzanie danych 
osobowych powinno obejmować 
zezwolenie na przetwarzanie danych 
osobowych wraz z innymi 
współadministratorami oraz zezwolenie na 
przetwarzanie danych osobowych przez 
podmiot przetwarzający mający siedzibę w 
Unii Europejskiej lub poza nią.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie jest konieczne w celu zmniejszenia braku jasności dotyczącego pojęcia 
administratora danych i podmiotu przetwarzającego określonych przez europejskie organy 
ochrony danych w WP 169, który doprowadził do różnych interpretacji tych samych zasad i 
definicji wprowadzonych z myślą o harmonizacji na szczeblu europejskim.

Poprawka 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby przetwarzanie danych osobowych 
było zgodne z prawem, powinno odbywać 
się na podstawie zgody osoby 
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej 
podstawie przewidzianej przez prawo: czy 
to przepisów niniejszego rozporządzenia 

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

czy to innych przepisów prawa Unii lub 
państw członkowskich, o których mowa w 
tym rozporządzeniu. W przypadku dziecka
lub osoby nieposiadającej zdolności do 
czynności prawnych zgodę powinien 
wyrazić przedstawiciel ustawowy 
podmiotu danych. 

Or. en

Poprawka 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody podmiotu danych, ciężar 
udowodnienia, że podmiot danych wyraził 
zgodę na operację przetwarzania, 
spoczywa na administratorze. W 
szczególności w przypadku pisemnego 
oświadczenia złożonego w innej sprawie 
odpowiednie gwarancje powinny 
zapewniać, iż podmiot danych jest 
świadomy wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu. Podobnie jak w przypadku 
warunków prawa cywilnego (dyrektywa 
93/13/EWG) pisemne oświadczenia 
(polityka prywatności) powinny być 
możliwie jak najbardziej jasne i 
przejrzyste, biorąc pod uwagę rodzaj 
przetwarzania. Nie powinny zawierać 
ukrytych lub niekorzystnych klauzul, 
takich jak prawo do przekazywania 
danych osobowych innym 
administratorom lub wykorzystywanie 
danych osobowych do celów 
drugorzędnych. Aby zachęcić 
administratorów do dostarczania 
właściwych informacji, częściowo 
nielegalne klauzule powinny być 
całkowicie nieważne.
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Or. en

Uzasadnienie

Podmioty danych mają często do czynienia z wyjątkowo niejasnymi, długimi i 
skomplikowanymi oświadczeniami, co zniechęca podmioty danych do ich przeczytania i 
zrozumienia. W poprawce wprowadza się ugruntowane zasady dotyczące nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich celem zaradzenia temu problemowi. Umożliwia to 
również odnoszenie się do utrwalonego od wielu lat orzecznictwa przy interpretowaniu 
rozporządzenia.

Poprawka 438
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) W celu zapewnienia dobrowolnej 
zgody należy wyjaśnić, że zgoda nie 
stanowi ważnej podstawy prawnej, jeśli 
dana osoba nie może dokonać 
rzeczywistego i wolnego wyboru, a 
następnie nie może odmówić ani odwołać 
zgody bez poniesienia szkody, która nie 
jest prawnie uzasadniona. Jeśli dane 
osobowe przetwarzane na podstawie zgody 
wyrażonej przez podmiot danych są 
niezbędne do świadczenia usługi lub 
uzyskania innych korzyści przez podmiot 
danych, cofnięcie zgody powinno stanowić 
podstawę do rozwiązania umowy lub 
niewywiązania się z niej przez 
usługodawcę.

Or. en

Poprawka 439
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Zgoda nie jest nieograniczona w 
czasie i traci swoją moc prawną jako 
podstawa przetwarzania, gdy tylko 
przetwarzanie danych osobowych 
przestanie być niezbędne do osiągnięcia 
celu, w jakim zostały one pierwotnie 
zebrane. Jeżeli zrealizowanie 
zamierzonego celu nie może zostać jasno 
stwierdzone, administrator powinien 
przynajmniej raz do roku informować 
podmiot danych zgodnie z art. 14 i 
zwracać się do podmiotu danych o 
potwierdzenie pierwotnej zgody. Jeżeli 
podmiot danych jej nie potwierdzi, należy 
uznać, że pierwotna zgoda traci swoją 
skuteczność z końcem drugiego roku 
kalendarzowego, licząc od dnia 
pierwszego przetwarzania.

Or. en

Poprawka 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) Zgodę należy uznać za ważną 
podstawę przetwarzania jedynie w 
przypadku, gdy jest ono zgodne z prawem, 
a zatem niewykraczające poza cel. 
Niewspółmierne przetwarzanie danych nie 
może być uzasadniane uzyskaniem zgody.

Or. en

Poprawka 441
Nils Torvalds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zgoda nie powinna stanowić ważnej 
podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych w sytuacji wyraźnego braku 
równowagi między podmiotem danych a 
administratorem. Dotyczy to w 
szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 

skreślony
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pracodawcę w kontekście zatrudnienia 
Jeśli administrator jest organem 
publicznym, brak równowagi wystąpiłby 
wyłącznie w przypadku operacji 
przetwarzania szczególnych danych, gdy 
organ publiczny może nałożyć obowiązek 
na mocy odpowiednich uprawnień 
publicznych a zgody nie można uznać za 
wyrażoną dobrowolnie, uwzględniając 
interes podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 444
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 445
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zgoda nie powinna stanowić ważnej 
podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych w sytuacji wyraźnego braku 
równowagi między podmiotem danych a 

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

danych a administratorem, co dotyczy w 
szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia. 
Jeśli administrator jest organem 
publicznym, brak równowagi wystąpiłby 
wyłącznie w przypadku operacji 
przetwarzania szczególnych danych, gdy 
organ publiczny może nałożyć obowiązek 
na mocy odpowiednich uprawnień 
publicznych a zgody nie można uznać za 
wyrażoną dobrowolnie, uwzględniając 
interes podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) Zgoda powinna zostać wyrażona 
dobrowolnie i bez nacisku ze strony 
administratora. Zgody nie można uznać za 
wyrażoną dobrowolnie, jeżeli z powodu
braku równowagi między podmiotem 
danych a administratorem odmowa 
wyrażenia zgody mogłaby spowodować 
szkodliwe dla podmiotu danych skutki 
finansowe lub prawne. Dotyczy to w 
szczególności przypadku, gdy między 
podmiotem danych a administratorem 
istnieje stosunek zależności, między 
innymi wtedy, gdy dane osobowe 
pracowników są przetwarzane przez 
pracodawcę w kontekście zatrudnienia
Jeśli administrator jest organem 
publicznym, brak równowagi wystąpiłby 
wyłącznie w przypadku operacji 
przetwarzania szczególnych danych, gdy 
organ publiczny może nałożyć obowiązek 
na mocy odpowiednich uprawnień 
publicznych a zgody nie można uznać za 
wyrażoną dobrowolnie, uwzględniając 
interes podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 449
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
ramach wypełnienia przez administratora 
ciążącego na nim obowiązku prawnego lub 
jeśli przetwarzanie jest konieczne w celu 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej, podstawę prawną 
przetwarzania powinny stanowić przepisy 
prawa Unii lub państwa członkowskiego, 
które spełniają wymagania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej w 
zakresie ograniczeń praw i wolności.

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

Prawo Unii lub prawo krajowe powinno 
określić, czy administratorem 
wykonującym zadanie realizowane w 
interesie publicznym lub w celu wykonania 
władzy publicznej powinien być organ 
administracji publicznej czy inna osoba 
fizyczna lub prawna podlegająca prawu 
publicznemu lub prawu prywatnemu, jak 
np. zrzeszenie zawodowe. Poza tym 
przetwarzanie danych może odbywać się 
również na podstawie układów 
zbiorowych pracy. Układy zbiorowe pracy 
to porozumienia zawierane na szczeblu 
krajowym, sektorowym lub zakładowym 
między pracodawcami lub 
przedstawicielami pracodawców a 
przedstawicielami pracowników lub 
między tymi stronami a organem 
publicznym.

Or. en

Poprawka 450
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przetwarzanie danych osobowych 
powinno być również uznawane za zgodne 
z prawem, jeśli jest konieczne w celu 
ochrony interesu, który ma istotne 
znaczenie dla życia podmiotu danych.

(37) Przetwarzanie danych osobowych 
powinno być również uznawane za zgodne 
z prawem, jeśli jest konieczne w celu 
ochrony interesu, który ma istotne 
znaczenie dla życia podmiotu danych, lub 
jest konieczne do celów zapewnienia 
odporności sieci lub systemu 
informacyjnego na zdarzenia losowe lub 
działania niezgodne z prawem albo w 
złych intencjach, naruszające dostępność, 
autentyczność, integralność i poufność 
przechowywanych lub przesyłanych 
danych oraz związanych z nimi usług 
oferowanych lub dostępnych poprzez te 
sieci i systemy.
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Or. en

Uzasadnienie

Sprzyjanie ochronie danych osobowych i bezpieczeństwu sieci.

Poprawka 451
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Słuszny interes administratora może 
stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
pod warunkiem że słuszne oczekiwania 
podmiotu danych oparte na jego 
stosunkach z administratorem lub 
podstawowe prawa i wolności podmiotu 
danych wymagające ochrony danych 
osobowych nie mają wobec interesów 
administratora lub praw i wolności 
administratora w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej 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 
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przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Aby słuszny interes administratora mógł stanowić podstawę prawną przetwarzania, 
administratorzy muszą brać pod uwagę słuszne oczekiwania podmiotu danych, a podmioty 
danych muszą uznawać prawa i wolności administratorów dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Poprawka 452
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

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 

(38) Słuszny interes administratora może w 
ograniczonym zakresie stanowić podstawę 
prawną przetwarzania, gdy nie mają 
zastosowania inne podstawy 
przetwarzania oraz 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 
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nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

podstawę prawną przetwarzania danych 
przez organy publiczne, ta podstawa prawa 
nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en

Poprawka 453
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

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 

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

Or. en

Poprawka 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Słuszny interes administratora 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. Słuszny interes 
administratora może obejmować w 
szczególności marketing bezpośredni 
dotyczący usług i produktów 
administratora oraz egzekwowanie 
roszczeń administratora. W razie gdy 
podmiot danych cofa zgodę, administrator 
powinien także mieć prawo odmówić 
dalszego świadczenia usług, jeśli 
przetwarzanie jest konieczne z uwagi na 
charakter usługi lub funkcjonowanie 
systemu wypełniania danych. 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 
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podstawę prawną przetwarzania danych 
przez organy publiczne, ta podstawa prawa 
nie powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en

Poprawka 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

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 

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

Or. en

Poprawka 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

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) W wyjątkowych jasno określonych 
okolicznościach uzasadniony interes 
administratora może stanowić podstawę 
prawną przetwarzania, pod warunkiem że 
interesy lub podstawowe prawa i wolności 
podmiotu danych, nie mają charakteru 
nadrzędnego. Szczególnie marketing 
bezpośredni nie powinien być postrzegany 
jako słuszny interes. Wymagałoby to 
przeprowadzenia rzetelnej oceny, w  
szczególności w sytuacji, gdy podmiotem 
danych jest dziecko, zważywszy że dzieci 
wymagają szczególnej ochrony. Podmiot 
danych powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w sposób 
wolny od opłat. Aby zapewnić 
przejrzystość, administrator powinien być 
zobowiązany do wyraźnego 
poinformowania podmiotu danych o
konkretnych słusznych interesach 
administratora oraz o prawie podmiotu 
danych do wniesienia sprzeciwu, a także 
powinien być zobowiązany do 
udokumentowania tych konkretnych
słusznych interesów, którymi zamierza się 
posłużyć jako podstawą prawną, i do 
uprzedniego powiadomienia krajowego 
organu ds. ochrony danych o takim 
przetwarzaniu. Zważywszy, że podstawę 
prawną przetwarzania danych przez organy 
publiczne określa w przepisach 
ustawodawca, ten argument prawny nie 
powinien mieć zastosowania do 
przetwarzania danych przez organy 
publiczne w ramach wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en
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Poprawka 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 459
Françoise Castex
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Słuszny interes powinno stanowić 
zapobieganie szkodom, takim jak 
roszczenie o odszkodowanie i wyrównanie 
szkody, lub ich ograniczanie ze strony 
administratora danych. Marketing 
bezpośredni nie powinien stanowić 
słusznego interesu.

Or. en

Poprawka 460
Joanna Senyszyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Interesy i prawa podstawowe 
podmiotu danych powinny mieć charakter 
nadrzędny wobec interesów 
administratora danych, gdy przetwarzanie 
danych osobowych stwarza poważne 
ryzyko wystąpienia szkód dla podmiotu 
danych lub naruszenia któregokolwiek z 
praw podstawowych podmiotu danych 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 461
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Egzekwowanie roszczeń prawnych 
wobec podmiotu danych, takich jak 
ściąganie należności lub roszczenie o 
odszkodowanie i wyrównanie szkody, 
powinno stanowić słuszny interes, pod 
warunkiem że roszczenie prawne zostało 
wysunięte przed zebraniem i 
przetworzeniem danych osobowych. Ta 
sama zasada dotyczy również 
zapobiegania szkodom powodowanym 
przez podmiot danych i ponoszonym przez 
administratora lub ich ograniczania, na 
przykład w celu zapobieżenia 
niewywiązywaniu się z płatności.

Or. en

Poprawka 462
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Przetwarzanie danych osobowych 
do celów marketingu bezpośredniego 
powinno stanowić słuszny interes, jeżeli 
administrator uzyskał dane osobowe 
podmiotu danych w okolicznościach 
sprzedaży produktu lub usługi i jeżeli 
dane osobowe są wykorzystywane do 
celów marketingu bezpośredniego 
prowadzonego przez administratora w 
odniesieniu do oferowanych przez niego 
podobnych produktów.

Or. en

Poprawka 463
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, dla których dane zostały 
pierwotnie zebrane, w szczególności jeśli
przetwarzanie jest niezbędne do celów 

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

niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych. Jeśli ten 
inny cel nie jest zgodny z celem 
pierwotnym, w którym dane zostały 
zebrane, administrator powinien uzyskać 
zgodę podmiotu danych na realizację tego 
celu lub powinien oprzeć przetwarzanie na 
innej uzasadnionej podstawie zgodnego z 
prawem przetwarzania, w szczególności 
przewidzianej przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator. W każdym przypadku 
należy zapewnić stosowanie zasad 
wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, 
w szczególności w zakresie 
poinformowania podmiotu danych o tych 
innych celach.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka wyjaśnia, że cele dokumentacji, statystyki lub cele naukowe zamierza się 
uaznawać za „niezgodne”. Choć wydaje się, że taki zamiar wynika z oryginalnego projektu, 
aby ten był spójny z dyrektywą w sprawie ochrony danych z 1995 r., użycie zwrotu „w 
szczególności” jest dwuznaczne. Poprawkę tę wspiera propozycja wprowadzenia do art. 83 
nowego ust. 2.

Poprawka 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, dla których dane zostały 
pierwotnie zebrane, w szczególności jeśli
przetwarzanie jest niezbędne do celów
badań historycznych, statystycznych lub 
naukowych. Jeśli ten inny cel nie jest 
zgodny z celem pierwotnym, w którym 
dane zostały zebrane, administrator 

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

powinien uzyskać zgodę podmiotu danych 
na realizację tego celu lub powinien oprzeć 
przetwarzanie na innej uzasadnionej 
podstawie zgodnego z prawem 
przetwarzania, w szczególności 
przewidzianej przez prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator. W każdym przypadku 
należy zapewnić stosowanie zasad 
wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, 
w szczególności w zakresie 
poinformowania podmiotu danych o tych 
innych celach.

Or. en

Poprawka 466
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie po poprawce jest jaśniejsze.

Poprawka 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(40) Przetwarzanie danych osobowych do 
innych celów powinno być dozwolone 
jedynie wtedy, gdy jest ono zgodne z 
celami, w których dane zostały pierwotnie 
zebrane, w szczególności jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do celów
dokumentacji, statystyki lub celów
naukowych. Jeśli ten inny cel nie jest 
zgodny z celem pierwotnym, w którym 
dane zostały zebrane, administrator 
powinien uzyskać zgodę podmiotu danych 
na realizację tego celu lub powinien oprzeć 
przetwarzanie na innej uzasadnionej 
podstawie zgodnego z prawem 
przetwarzania.

Or. en
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Poprawka 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 469
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Przetwarzanie danych osobowych 
zebranych w innym celu powinno móc być 
udostępniane do celów publicznych badań 
naukowych, jeśli można udokumentować 
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naukową wartość przetwarzania 
zebranych danych. Przy udostępnianiu 
danych do celów publicznych badań 
naukowych należy brać pod uwagę 
uwzględnienie ochrony prywatności już w 
fazie projektowania.

Or. en

Poprawka 470
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 471
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie wrażliwe i 
narażone na ryzyko w kontekście 
podstawowych praw lub prywatności, 
zasługują na szczególną ochronę. Niemniej 
podczas przetwarzania danych osobowych 
należy uwzględnić kontekst, w jakim 
odbywa się to przetwarzanie. Oznacza to w 
szczególności, że aby przetwarzanie
danych osobowych dotyczących zdrowia 
podlegało zakazowi, powinno mieć ono w 
zamiarze ujawnienie informacji 
dotyczących zdrowia. W związku z tym 
należy brać pod uwagę wszelkie 
bezpośrednie i pośrednie cele 
przetwarzania. Aby zakaz przetwarzania 
danych miał zastosowanie, powinno 
wystarczyć, że jeden z celów przetwarzania 
polega na znalezieniu informacji 
dotyczącej zdrowia.

Or. en

Poprawka 472
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(42) Dane te nie powinny być 
przetwarzane, chyba że podmiot danych 
wyraźnie wyrazi na to zgodę. Należy 
jednak wyraźnie wskazać odstępstwa od 
tego zakazu ze względu na szczególne 
potrzeby, zwłaszcza wtedy gdy 
przetwarzanie danych odbywa się w 
ramach zgodnych z prawem działań 
niektórych zrzeszeń lub fundacji, których 
celem jest umożliwienie korzystania z 
podstawowej wolności. Należy także 
zezwolić na odstępstwa od zakazu 
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zwłaszcza by zapewnić odpowiednią 
jakość i zasadność ekonomiczną procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych, lub w 
celach badań historycznych, statystycznych 
i naukowych.

przetwarzania wrażliwych kategorii 
danych, jeśli odbywa się ono na podstawie 
przepisów prawa i z zastrzeżeniem 
odpowiednich gwarancji, w celu ochrony 
danych osobowych i innych podstawowych 
praw, jeśli jest to uzasadnione interesem 
publicznym, w szczególności w celach 
związanych ze zdrowiem, w tym zdrowiem 
publicznym, takich jak ochrona przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia lub w celu zadbania 
o wysokiej jakości normy bezpieczeństwa, 
w tym dotyczące leków lub narzędzi 
medycznych, z ochroną socjalną oraz 
zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza by zapewnić odpowiednią 
jakość i zasadność ekonomiczną procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych, lub w 
celach badań historycznych, statystycznych 
i naukowych.

Or. en

Poprawka 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ekonomiczną procedur stosowanych do 
rozstrzygania roszczeń w sprawie 
świadczeń i usług w ramach systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych, lub w celach
dokumentacji, statystyki i celach
naukowych.

Or. en

Poprawka 474
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 475
Csaba Sógor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) Prawo do ochrony danych 
osobowych opiera się na prawie podmiotu 
danych do sprawowania kontroli nad 
przetwarzanymi danymi osobowymi. W 
tym celu podmiotowi danych należy 
przyznać jasne i jednoznaczne prawa do 
przejrzystych, jasnych i zrozumiałych 
informacji dotyczących przetwarzania 
jego danych osobowych, a także prawo 
dostępu, poprawienia lub usunięcia 
swoich danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu 
wobec profilowania. Ponadto podmiot 
danych powinien mieć również prawo do 
złożenia skargi dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych przez administratora 
lub podmiot przetwarzający do właściwego 
organu ds. ochrony danych, a także prawo 
do wszczęcia postępowania sądowego w 
celu wyegzekwowania swoich praw oraz 
prawo do rekompensaty i odszkodowania 
za szkody wynikające z niezgodnej z 
prawem operacji przetwarzania danych 
lub działania niezgodnego z przepisami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. Przepisy niniejszego 
rozporządzenia powinny umocnić, 
doprecyzować, zagwarantować i, w 
stosownych przypadkach, skodyfikować te 
prawa.

Or. hu

Poprawka 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Podmioty danych powinny 
otrzymywać informacje o operacjach 
przetwarzania danych przeprowadzanych 
przez jednostkę, z którą mają do 
czynienia, ale nie powinny czuć się 
przytłoczone ogromem dostarczanych 
informacji. Przejrzysta i łatwo zrozumiała 
strategia informacyjna jest zatem 
kluczowym elementem wszelkich ram 
przetwarzania danych. Aby umożliwić 
szybsze zrozumienie i lepszą 
porównywalność polityk ochrony danych, 
administratorzy, dostarczając informacje 
podmiotowi danych, powinni za pomocą 
informacji piktograficznych pokrótce 
przedstawiać strategię informacyjną, po 
czym objaśniać ją w szczegółach. Te 
strategie informacyjne oparte na 
informacjach piktograficznych powinny 
być znormalizowane, tak by mogły być 
realizowane na piśmie i drogą 
elektroniczną, a także były łatwo czytelne 
na urządzeniach przenośnych. 
Szczegółowe wyjaśnienia lub dodatkowe 
uwagi mogą być dostarczane w drugim 
rzędzie jako część bardziej szczegółowych 
informacji dostarczanych podmiotom 
danych. Jeżeli znormalizowane strategie 
informacyjne są realizowane drogą 
elektroniczną, powinny być one możliwe 
do odczytu maszynowego, aby umożliwić 
funkcjonowanie innowacyjnych 
programów wdrożeniowych.

Or. en

Poprawka 477
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(48) Zasady rzetelnego i przejrzystego 
przetwarzania wymagają, by podmiot 
danych był informowany w szczególności 
o prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, a 
gdy jest to niemożliwe – o kryteriach 
służących ustaleniu okresu 
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, czy
ma on obowiązek przekazać dane oraz o 
konsekwencjach braku przekazania takich 
danych

Or. en

Poprawka 480
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

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 

(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. Poziom 
szczegółowości informacji dotyczących 
okresu przechowywania danych 
osobowych może się różnić w zależności 
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przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

od szczególnych okoliczności. Gdy jest to 
możliwe, może w nich być podany 
konkretny termin, w przeciwnym razie 
wystarczające będzie odniesienie do 
okresu, tak jak w przypadku przepisów o 
przedawnieniu.W przypadku konieczności 
uzyskania danych od podmiotu danych 
należy go także poinformować o tym, czy
ma on obowiązek przekazać dane oraz o 
konsekwencjach braku przekazania takich 
danych

Or. en

Poprawka 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

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, szacowanym 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, czy
ma on obowiązek przekazać dane oraz o 
konsekwencjach braku przekazania takich 
danych

Or. en

Poprawka 482
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Administrator danych lub podmiot 
przetwarzający powinien publikować 
informacje o tym, jak często organy policji 
lub organy sądowe zwracały się o 
udostępnienie danych osobowych, z jakich 
państw pochodziły takie wnioski i jak 
często takie wnioski były w pełni lub 
częściowo odrzucane. 

Or. en

Poprawka 483
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(51) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do danych zebranych na jej 
temat, a wykonanie tego prawa powinno 
być na tyle łatwe, by każda osoba była 
świadoma przetwarzania i mogła 
zweryfikować jego zgodność z prawem.
Dlatego też każdy podmiot danych 
powinien mieć prawo do wiedzy i 
uzyskania wiadomości w szczególności o 
celach, dla których dane są przetwarzane,
kryteriach służących ustaleniu okresu 
przechowywania dla poszczególnych 
celów, o tym, jacy odbiorcy otrzymują 
dane, a także o zasadach przetwarzania 
danych oraz ewentualnych skutkach tego 
przetwarzania, przynajmniej w przypadku
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 
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podmiotowi danych wszystkich informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji IMCO.

Poprawka 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 486
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

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 

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

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

Or. en

Poprawka 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przetwarzania, nawet tylko na podstawie 
profilowania. Prawo to nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób fizycznych. Powyżej 
omówione względy nie powinny jednak 
powodować odmowy udzielenia 
podmiotowi danych wszystkich informacji.

Or. en

Poprawka 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach przestrzeganie prawa dostępu będzie wiązać się z tym, że 
administrator danych będzie musiał zebrać dane osobowe lub więcej danych osobowych od 
podmiotu danych w celu realizacji wniosku o dostęp. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych 
należy unikać tego potencjalnego skutku.
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Poprawka 489
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W omawianym rozporządzeniu „prawo do bycia zapomnianym” nie zostało przewidziane. 
Używając tego pojęcia, obiecuje się podmiotom danych prawo, które w praktyce im nie 
przysługuje. Prawo do usunięcia danych musi być jak najszczelniejsze i uwzględniać możliwe 
trudności z usunięciem danych osobowych z internetu. Należy to uzyskać dzięki wzmocnieniu 
prawa do usunięcia danych zamiast obiecywania nieistniejących praw za sprawą 
wprowadzających w błąd tytułów.

Poprawka 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

publicznego, wykonania prawa wolności 
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy 
prawa lub jeśli są powody ograniczenia 
przetwarzania danych zamiast ich 
usunięcia.

Or. en

Poprawka 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dotyczących zdrowia do celów 
zdrowotnych, wykonania prawa wolności 
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy 
prawa lub jeśli są powody ograniczenia 
przetwarzania danych zamiast ich 
usunięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do bycia zapomnianym nie powinno mieć zastosowania do danych osobowych 
dotyczących zdrowia, jeżeli dane te są przetwarzane dla celów opieki zdrowotnej zgodnie z 
art. 81 lit. a). W żywotnym interesie podmiotu danych leży przechowywanie kompletnego 
zbioru danych o ich zdrowiu, aby przez całe ich życie można im było świadczyć najbardziej 
odpowiednią opiekę zdrowotną i leczenie.

Poprawka 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia dotyczących jej danych 
osobowych oraz „prawo do bycia 
zapomnianym”, jeśli przechowywanie tych 
danych nie jest zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. W szczególności 
podmioty danych powinny mieć prawo do 
tego, by ich dane osobowe zostały usunięte 
i nie były dalej przetwarzane, jeśli dane te 
nie są już konieczne do celów, dla których 
dane są zbierane lub przetwarzane w inny 
sposób, jeśli podmioty danych odwołały 
zgodę na przetwarzanie lub jeśli wnoszą 
sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych ich dotyczących, lub jeśli 
przetwarzanie ich danych osobowych nie 
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem 
z innego powodu. Prawo to ma szczególne 
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych 
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w 
pełni świadomy ryzyk związanych z 

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

przechowywanie danych powinno być 
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, realizacji 
interesu publicznego w dziedzinie zdrowia 
publicznego, wykonania prawa wolności 
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy 
prawa lub jeśli są powody ograniczenia 
przetwarzania danych zamiast ich 
usunięcia.

Or. en

Poprawka 493
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia dotyczących jej danych 
osobowych oraz „prawo do bycia 
zapomnianym”, jeśli przechowywanie tych 
danych nie jest zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. W szczególności 
podmioty danych powinny mieć prawo do 
tego, by ich dane osobowe zostały usunięte 
i nie były dalej przetwarzane, jeśli dane te 
nie są już konieczne do celów, dla których 
dane są zbierane lub przetwarzane w inny 
sposób, jeśli podmioty danych odwołały 
zgodę na przetwarzanie lub jeśli wnoszą 
sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych ich dotyczących, lub jeśli 
przetwarzanie ich danych osobowych nie 
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem 
z innego powodu. Prawo to ma szczególne 
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych 
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w 
pełni świadomy ryzyk związanych z 
przetwarzaniem, a w późniejszym czasie 

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

chce usunąć takie dane osobowe, 
zwłaszcza z internetu. Dalsze 
przechowywanie danych powinno być 
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, realizacji 
interesu publicznego w dziedzinie zdrowia 
publicznego, wykonania prawa wolności 
wypowiedzi, jeśli wymagają tego przepisy 
prawa lub jeśli są powody ograniczenia 
przetwarzania danych zamiast ich 
usunięcia. Niemniej jednak w takich 
przypadkach i o ile interesy, prawa lub 
podstawowe wolności podmiotu danych 
biorą górę, powinien on móc korzystać z 
prawa do sprzeciwu wobec stworzenia 
linków lub kopii albo reprodukcji takich 
danych, jeżeli nie są one niezbędne do 
tych celów.

Or. es

Uzasadnienie

Wyjątki od prawa do bycia zapomnianym obejmują sytuacje typowe dla środowiska 
cyfrowego, w którym rozpowszechnianie tych danych w internecie i za pośrednictwem 
wyszukiwarek może spowodować szkody dla podmiotu danych, których nie powinien musieć 
ponosić. Rozpowszechnianie i powszechny dostęp są ograniczone w przypadkach gdy 
przeważają interesy, prawa i wolności podstawowe podmiotu danych, pod warunkiem że nie 
stanowią zasadniczej części powodów, które uzasadniają zachowanie początkowych danych.

Poprawka 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i nie były dalej przetwarzane, jeśli dane te 
nie są już konieczne do celów, dla których 
dane są zbierane lub przetwarzane w inny 
sposób, jeśli podmioty danych odwołały 
zgodę na przetwarzanie lub jeśli wnoszą 
sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych ich dotyczących, lub jeśli 
przetwarzanie ich danych osobowych nie 
jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem 
z innego powodu. Prawo to ma szczególne 
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych 
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w 
pełni świadomy ryzyk związanych z 
przetwarzaniem, a w późniejszym czasie 
chce usunąć takie dane osobowe, 
zwłaszcza z internetu. Dalsze 
przechowywanie danych powinno być 
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, do celów 
zdrowotnych zgodnie z art. 81, do
wykonania prawa wolności wypowiedzi, 
jeśli wymagają tego przepisy prawa lub 
jeśli są powody ograniczenia przetwarzania 
danych zamiast ich usunięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Uspójnienie powyższego tekstu z brzmieniem art. 81.

Poprawka 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia dotyczących jej danych 
osobowych oraz „prawo do bycia 
zapomnianym”, jeśli przechowywanie tych 
danych nie jest zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. W szczególności 

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

szczególności podmioty danych powinny 
mieć prawo do tego, by ich dane osobowe 
zostały usunięte i nie były dalej 
przetwarzane, jeśli dane te nie są już 
konieczne do celów, dla których dane są 
zbierane lub przetwarzane w inny sposób, 
jeśli podmioty danych odwołały zgodę na 
przetwarzanie lub jeśli wnoszą sprzeciw 
wobec przetwarzania danych osobowych 
ich dotyczących, lub jeśli przetwarzanie 
ich danych osobowych nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem z innego 
powodu. Prawo to ma szczególne 
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych 
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w 
pełni świadomy ryzyk związanych z 
przetwarzaniem, a w późniejszym czasie 
chce usunąć takie dane osobowe, 
zwłaszcza z internetu. Dalsze 
przechowywanie danych powinno być 
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, do celów 
zdrowotnych zgodnie z art. 81, do
wykonania prawa wolności wypowiedzi, 
jeśli wymagają tego przepisy prawa lub 
jeśli są powody ograniczenia przetwarzania 
danych zamiast ich usunięcia. Prawo do 
usunięcia danych nie ma również 
zastosowania w przypadku, gdy 
zatrzymanie danych osobowych jest 
niezbędne w celu wykonania umowy z 
podmiotem danych albo gdy istnieje 
przepisowy wymóg zatrzymania tych 
danych lub w celu zapobieżenia 
przestępstwom finansowym.

Or. en

Poprawka 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(53) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia dotyczących jej danych 
osobowych oraz prawo do uzyskania 
usunięcia takich danych osobowych, jeśli 
przechowywanie tych danych nie jest 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem. W 
szczególności podmioty danych powinny 
mieć prawo do tego, by ich dane osobowe 
zostały usunięte i nie były dalej 
przetwarzane, jeśli dane te nie są już 
konieczne do celów, dla których dane są 
zbierane lub przetwarzane w inny sposób, 
jeśli podmioty danych odwołały zgodę na 
przetwarzanie lub jeśli wnoszą sprzeciw 
wobec przetwarzania danych osobowych 
ich dotyczących, lub jeśli przetwarzanie 
ich danych osobowych nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem z innego 
powodu. Prawo to ma szczególne 
znaczenie wtedy, gdy podmiot danych 
wyraził zgodę jako dziecko, nie będąc w 
pełni świadomy ryzyk związanych z 
przetwarzaniem, a w późniejszym czasie 
chce usunąć takie dane osobowe, 
zwłaszcza z internetu. Dalsze 
przechowywanie danych powinno być 
jednak dopuszczalne, jeśli jest ono 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, do celów 
zdrowotnych zgodnie z art. 81, do
wykonania prawa wolności wypowiedzi, 
jeśli wymagają tego przepisy prawa lub 
jeśli są powody ograniczenia przetwarzania 
danych zamiast ich usunięcia. Prawo do 
usunięcia danych nie ma również 
zastosowania w przypadku, gdy 
zatrzymanie danych osobowych jest 
niezbędne w celu wykonania umowy z 
podmiotem danych albo gdy istnieje 
przepisowy wymóg zatrzymania tych 
danych lub w celu zapobieżenia 
przestępstwom finansowym.

Or. en
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Poprawka 498
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Ogólna zgoda jest niezbędna przy prowadzeniu badań medycznych uzależnionych między 
innymi od biobanków i banków tkanek. Biobanki to zbiory próbek i danych biologicznych 
zgromadzonych przez dany okres czasu i wykorzystywanych do badań medycznych i do celów 
diagnostyki. Zaoferowanie podmiotowi danych możliwości wyrażenia ogólnej zgody podczas 
pierwszego kontaktu z lekarzem pozwala badaczom na wykorzystywanie danych bez 
konieczności zwracania się do podmiotu danych za każdym razem, gdy prowadzą oni 
poszczególne badania.

Poprawka 499
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Aby wzmocnić „prawo do bycia 
zapomnianym” w internecie, prawo do 
usunięcia danych powinno być także 
rozszerzone w taki sposób, by 
administrator, który upublicznił dane, 
miał obowiązek poinformować osoby 
trzecie, które przetwarzają te dane, że 
podmiot przetwarzający dane złożył 
wniosek o usunięcie wszelkich linków do 

skreślony
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danych, kopii lub replikacji tych danych 
osobowych. Aby zapewnić przekazanie 
tych informacji, administrator powinien 
podjąć wszelkie racjonalne kroki, w tym 
środki techniczne, dotyczące danych, za 
których publikację odpowiada 
administrator. Jeśli chodzi o publikowanie 
danych osobowych przez osoby trzecie, 
administratora należy uznać za 
odpowiedzialnego za publikację tych 
danych, jeśli wyraził on zgodę na 
publikację tych danych przez osobę 
trzecią.

Or. en

Poprawka 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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trzecią.

Or. en

Poprawka 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 502
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 503
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Aby wzmocnić „prawo do bycia 
zapomnianym” w internecie, prawo do 
usunięcia danych powinno być także 
rozszerzone w taki sposób, by 
administrator, który upublicznił dane, miał 

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

obowiązek poinformować osoby trzecie, 
które przetwarzają te dane, że podmiot 
przetwarzający dane złożył wniosek o 
usunięcie wszelkich linków do danych, 
kopii lub replikacji tych danych 
osobowych. Aby zapewnić przekazanie 
tych informacji, administrator powinien 
podjąć wszelkie racjonalne kroki, w tym 
środki techniczne, dotyczące danych, za 
których publikację odpowiada 
administrator. W przypadkach gdy środki 
podjęte przez administratora były 
niewystarczające lub gdy ten zniknął, 
przestał istnieć lub podmiot danych nie 
może się z nim skontaktować, podmiot 
danych powinien mieć prawo do 
uzyskania od administratorów trzecich 
usunięcia wszelkich linków do danych lub 
ich kopii czy reprodukcji. Jeśli chodzi o 
publikowanie danych osobowych przez 
osoby trzecie, administratora należy uznać 
za odpowiedzialnego za publikację tych 
danych, jeśli wyraził on zgodę na 
publikację tych danych przez osobę trzecią.

Or. es

Uzasadnienie

Podmiot danych powinien mieć możliwość zwrócenia się do administratora trzeciego, który 
zarządza jego danymi osobowymi, w przypadku gdy niemożliwe jest skorzystanie z jego prawa 
do bycia zapomnianym za pośrednictwem administratora.

Poprawka 504
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

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 

skreślony
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w zorganizowanym i powszechnie 
używanym formacie, do otrzymania kopii 
dotyczących ich danych także w takim 
powszechnie używanym formacie 
elektronicznym. Podmiot danych 
powinien także móc przekazywać dane, 
które dostarczył, ze zautomatyzowanej 
aplikacji, takiej jak sieć społeczna, do 
innej. Powinno to mieć zastosowanie 
wtedy, gdy podmiot danych dostarczył 
dane do automatycznego systemu 
przetwarzania na podstawie swojej zgody 
lub w związku z wykonaniem umowy.

Or. en

Poprawka 505
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(55) W celu dalszego wzmocnienia 
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa 
dostępu, podmioty danych powinny mieć 
prawo, w przypadku gdy dane osobowe są 
przetwarzane w sposób elektroniczny 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.
Administratorów danych należy zachęcać 
do opracowywania interoperacyjnych 
formatów umożliwiających przenoszenie 
danych. Powinno to mieć zastosowanie 
wtedy, gdy podmiot danych dostarczył 
dane do automatycznego systemu 
przetwarzania na podstawie swojej zgody 
lub w związku z wykonaniem umowy.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy ułatwić konsumentom przenoszenie swoich danych między różnymi podmiotami 
przetwarzającymi / administratorami. To zwiększy konkurencję.

Poprawka 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(55) W celu dalszego wzmocnienia 
kontroli nad własnymi danymi oraz prawa 
dostępu, podmioty danych powinny mieć 
prawo, w przypadku gdy dane osobowe są 
przetwarzane w sposób elektroniczny oraz 
w zorganizowanym i powszechnie 
używanym formacie, dostępnym 
bezpłatnie, interoperacyjnym i w miarę 
możliwości z wolnym dostępem do kodu 
źródłowego, 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.
Usługodawcy świadczący usługi 
społeczeństwa informacyjnego nie 
powinni wprowadzać obowiązku 
przenoszenia tych danych w odniesieniu 
do świadczenia ich usług. Sieci społeczne 
powinno się jak najbardziej zachęcać do 
przechowywania danych w sposób 
umożliwiający podmiotom danych 
skuteczne przenoszenie danych.

Or. en
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Poprawka 507
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W przypadkach, w których dane 
osobowe mogłyby być przetwarzane 
zgodnie z prawem w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
gdy jest to uzasadnione interesem 
publicznym, wykonywaniem władzy 
publicznej lub słusznymi interesami 
administratora, każdemu podmiotowi 
danych powinno jednak przysługiwać 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych go dotyczących.
Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że 
słuszne interesy administratora mogą mieć 
charakter nadrzędny wobec interesów lub 
podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych, spoczywa na administratorze.

(56) W przypadkach, w których dane
osobowe mogłyby być przetwarzane 
zgodnie z prawem w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
gdy jest to uzasadnione interesem 
publicznym lub wykonywaniem władzy 
publicznej, każdemu podmiotowi danych 
powinno jednak przysługiwać prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych go dotyczących. Ciężar dowodu w 
zakresie wykazania, że słuszne interesy 
administratora mogą mieć charakter 
nadrzędny wobec interesów lub 
podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych, spoczywa na administratorze.

Or. en

Uzasadnienie

W celu przywrócenia równowagi między administratorem a podmiotem danych, musi zawsze 
istnieć możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasdniony 
interes, a nie tylko ze względu na szczególną sytuację podmiotu danych.

Poprawka 508
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są 
do jednego lub większej liczby 
konkretnych celów, podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z 
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od opłat sposób. wyprzedzeniem oraz w prosty, skuteczny i 
wolny od opłat sposób. W razie gdy 
podstawą prawną przetwarzania była 
pierwotnie zgoda, administrator powinien 
regularnie informować podmiot danych o 
jego prawach na mocy art. 15, 17, 18 i 19.

Or. en

Poprawka 509
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są w 
oparciu o słuszny interes administratora 
danych, podmiot danych powinien mieć 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania z wyprzedzeniem oraz w 
prosty, skuteczny i wolny od opłat sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie niepodważalnego prawa do sprzeciwu wobec wszelkiego 
rodzaju przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, także zgodnie z nowym 
motywem 39a, który wyklucza marketing bezpośredni jako uzasadniony interes.

Poprawka 510
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są 
do celów marketingu bezpośredniego, 
podmiot danych powinien mieć prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

(57) Jeśli dane osobowe przetwarzane są 
do jednego lub większej liczby 
konkretnych celów, podmiot danych 
powinien mieć prawo wniesienia 
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przetwarzania w prosty, skuteczny i wolny 
od opłat sposób.

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z 
wyprzedzeniem oraz w prosty, skuteczny i 
wolny od opłat sposób.

Or. en

Poprawka 511
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) W wykazach sprzeciwu znajdują się 
osoby, które nie wyraziły zgody na 
otrzymywanie wiadomości reklamowych 
lub ogłoszeń handlowych co najmniej 
jednym kanałem komunikacji, a 
wykazami tymi zarządzają organizacje 
branżowe lub stowarzyszenia 
konsumentów. Organy publiczne powinny 
zdecydowanie zachęcać do korzystania z 
nich przez przedsiębiorstwa. W ramach 
wykorzystywania danych o charakterze 
osobowym do celów marketingu 
bezpośredniego konsument zawsze 
powinien zostać uprzedzony o 
przystąpieniu danego przedsiębiorstwa do 
wykazu sprzeciwu lub jego braku.
Informacja ta powinna zawierać cel 
danego wykazu i sposób dopisania się do 
niego.

Or. fr

Uzasadnienie

Wykazy sprzeciwu mogą stanowić szczególnie adekwatne i skuteczne narzędzie w ramach 
marketingu bezpośredniego. Jednak pozostają jeszcze mało znane. Należy zachęcać do ich 
rozwijania.

Poprawka 512
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(58) Podmiot danych powinien podlegać 
środkowi opartemu na profilowaniu 
jedynie, jeżeli przetwarzanie opiera się na 
podstawach zgodnego z prawem 
przetwarzania i regulują je przepisy Unii 
lub państwa członkowskiego, które 
również określają odpowiednie środki 
służące zabezpieczeniu słusznych 
interesów podmiotu danych. Każda osoba 
fizyczna powinna mieć prawo
sprzeciwienia się podleganiu środkom 
opartym na profilowaniu.

Or. en

Poprawka 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(58) Każda osoba fizyczna lub prawna
powinna mieć prawo niepodlegania 
środkowi opartemu na profilowaniu 
dokonywanym poprzez automatyczne 
przetwarzanie i wywołującemu skutki 
prawne w stosunku do tej osoby fizycznej 
lub prawnej lub mającemu znaczny wpływ 
na tę osobę. Aby wejść w zakres 
niniejszego przepisu rzeczywiste skutki 
powinny mieć moc porównywalną do 
skutków prawnych. Nie jest tak w 
przypadku środków odnoszących się do 
informacji handlowych, przykładowo w 
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prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.

dziedzinie zarządzania relacjami z 
klientami lub pozyskiwania klientów. 
Środek oparty na profilowaniu 
dokonywanym przez automatyczne 
przetwarzanie danych i wywołujący skutki 
prawne w stosunku do osoby fizycznej lub 
prawnej lub wywierający znaczny wpływ 
na tę osobę fizyczną lub prawną powinien 
być jednak dozwolony wtedy, gdy jest 
wyraźnie przewidziany przez przepisy 
prawa, stosowany w toku zawierania lub 
wykonywania umowy lub gdy podmiot 
danych wyraził na niego zgodę. W każdym 
przypadku takie przetwarzanie powinno 
stanowić przedmiot odpowiednich 
gwarancji, w tym konkretnych informacji 
podmiotu danych i prawa do interwencji ze 
strony człowieka, a środek ten nie 
powinien dotyczyć dzieci.

Or. en

Poprawka 514
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(58) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkowi opartemu 
na profilowaniu dokonywanym poprzez 
automatyczne przetwarzanie i 
wywołującemu skutki prawne w stosunku 
do tej osoby fizycznej lub mającemu 
znaczny wpływ na tę osobę. Aby wejść w 
zakres niniejszego przepisu rzeczywiste 
skutki powinny mieć moc porównywalną 
do skutków prawnych. Nie jest tak w 
przypadku środków odnoszących się do 
informacji handlowych, przykładowo w 
dziedzinie zarządzania relacjami z 
klientami lub pozyskiwania klientów. 
Środek oparty na profilowaniu 
dokonywanym przez automatyczne 
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przetwarzanie danych i wywołujący skutki 
prawne w stosunku do osoby fizycznej lub 
wywierający znaczny wpływ na tę osobę 
fizyczną powinien być jednak dozwolony 
wtedy, gdy jest wyraźnie przewidziany 
przez przepisy prawa, stosowany w toku 
zawierania lub wykonywania umowy lub 
gdy podmiot danych wyraził na niego 
zgodę. W każdym przypadku takie 
przetwarzanie powinno stanowić przedmiot 
odpowiednich gwarancji, w tym 
konkretnych informacji podmiotu danych i 
prawa do interwencji ze strony człowieka, 
a środek ten nie powinien dotyczyć dzieci.

Or. en

Poprawka 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(58) Każda osoba fizyczna lub prawna
powinna mieć prawo niepodlegania 
środkowi opartemu na profilowaniu 
dokonywanym poprzez automatyczne 
przetwarzanie i wywołującemu skutki 
prawne w stosunku do tej osoby fizycznej 
lub prawnej lub mającemu znaczny wpływ 
na tę osobę. Aby wejść w zakres 
niniejszego przepisu rzeczywiste skutki 
powinny mieć moc porównywalną do 
skutków prawnych. Nie jest tak w 
przypadku środków odnoszących się do 
informacji handlowych, przykładowo w 
dziedzinie zarządzania relacjami z 
klientami lub pozyskiwania klientów. 
Środek oparty na profilowaniu 
dokonywanym przez automatyczne 
przetwarzanie danych i wywołujący skutki 
prawne w stosunku do osoby fizycznej lub 
prawnej lub wywierający znaczny wpływ 
na tę osobę fizyczną lub prawną powinien 
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być jednak dozwolony wtedy, gdy jest 
wyraźnie przewidziany przez przepisy 
prawa, stosowany w toku zawierania lub 
wykonywania umowy lub gdy podmiot 
danych wyraził na niego zgodę. W każdym 
przypadku takie przetwarzanie powinno 
stanowić przedmiot odpowiednich 
gwarancji, w tym konkretnych informacji 
podmiotu danych i prawa do interwencji ze 
strony człowieka, a środek ten nie 
powinien dotyczyć dzieci.

Or. en

Poprawka 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

lub też prawa i wolności innych osób.
Ograniczenia te powinny być zgodne z 
wymogami Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności.

Or. en

Poprawka 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

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) W celu zapewnienia rozliczalności
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. en

Poprawka 519
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

stale przestrzegać niezależnych wyborów 
dokonanych przez podmioty danych i
przyjąć wewnętrzne polityki oraz wdrożyć 
odpowiednie środki, które są w 
szczególności zgodne z zasadą 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasadą domyślnej 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(61) Aby sprostać oczekiwaniom 
konsumentów i przedsiębiorstw 
dotyczącym ochrony praw i wolności 
podmiotów danych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, należy 
podjąć odpowiednie środki organizacyjne,
zarówno przy przygotowywaniu 
przetwarzania, jak i podczas samego 
przetwarzania, w celu zagwarantowania 
spełnienia wymogów niniejszego 
rozporządzenia. Należy zachęcać do 
podejmowania środków mających na celu 
zwiększanie stopnia poinformowania 
konsumentów oraz ułatwianie wyboru w 
oparciu o współpracę branżową i 
sprzyjanie innowacyjnym rozwiązaniom, 
produktom i usługom.

Or. en

Uzasadnienie

Sposób włączenia ochrony prywatności i danych w procesy wewnętrzne powinien pozostać 
elastyczny i umożliwiać dostosowywanie. Pojęcie ochrony prywatności w fazie projektowania 
powinno być technologicznie neutralne, nie powinno wprowadzać konkretnej technologii lub 
uprawnień operacyjnych oraz nie powinno się przyczyniać do różnicowania pomiędzy 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi a innymi sektorami.
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Poprawka 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Istotne jest, by podjąć 
ustrukturyzowany dialog z sektorem w 
celu wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia. Sektor powinien przyjąć 
część odpowiedzialności za zgłaszanie 
propozycji innowacyjnych rozwiązań, 
produktów i usług w celu zwiększenia 
gwarancji związanych z ochroną danych 
osobowych, zwłaszcza w odniesieniu do 
dzieci, na przykład poprzez kodeksy 
postępowania i mechanizmy 
monitorowania. Działania związane z 
samoregulacją nie zwalniają ten sektor z 
obowiązku stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych, a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających, także w 
odniesieniu do monitorowania przez 
organy nadzorcze i środków przez nie 
stosowanych, wymaga dokonania w 
niniejszym rozporządzeniu jasnego 
przydziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele, 

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

przetwarzania wspólnie z innymi 
administratorami oraz gdy operacja 
przetwarzania jest dokonywana w imieniu 
administratora.

Or. en

Poprawka 523
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 525
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62a) Wymiana danych między 
administratorem a podmiotem 
przetwarzającym, w ramach umowy, nie 
jest operacją przekazania danych 
podlegającą dodatkowym warunkom 
dopuszczalności, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu. Wspólna 
odpowiedzialność wynikająca z regulacji 
umownej i stworzony w ten sposób 
jednolity poziom ochrony są gwarancją 
starannego obchodzenia się z danymi 
podmiotów danych. Administratorzy i 
podmioty przetwarzające nie powinni być 
w związku z tym postrzegani jako 
odbiorcy.

Or. en

Poprawka 526
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Jeśli administrator niemający siedziby 
w Unii przetwarza dane osobowe 
podmiotów danych mających miejsce 
zamieszkania w Unii, a jego działalność w 
zakresie przetwarzania wiąże się z 
oferowaniem towarów lub usług tym 
podmiotom lub monitorowaniem ich 
zachowania, powinien on wyznaczyć 
przedstawiciela, chyba że administrator ma 
siedzibę w państwie trzecim 

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

okazjonalnie oferuje towary lub usługi tym 
podmiotom. Przedstawiciel powinien 
działać w imieniu administratora, a
właściwy organ nadzorczy może się do 
niego zwracać.

Or. en

Poprawka 528
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

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) Należy zobowiązać wszystkich 
administratorów i podmioty 
przetwarzające do współpracy z organem 
nadzorczym. By wykazać zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem, administrator 
lub podmiot przetwarzający powinni 
dokumentować operacje przetwarzania, 
jeżeli wykonywana jest jedna z operacji 
przetwarzania wymienionych w art. 33 
ust. 2; administrator lub podmiot 
przetwarzający powinni udostępniać, na
wniosek organu ds. ochrony danych,
dokumentację, tak by mogła ona służyć do 
monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza obowiązek dostarczania przez administratora lub podmiot 
przetwarzający informacji organowi ds. ochrony danych lub podmiotowi danych, w 
przypadkach gdy jest ono konieczne. Przedmiotowe rozporządzenie nie powinno być w tym 
względzie zbyt nakazowe i wymagać dokumentacji wszystkich operacji przetwarzania. Jeżeli 
dokumentacja jest konieczna, odpowiedzialnym za udostępnianie jej jest podmiot 
przetwarzający lub administrator.



PE504.340v01-00 134/187 AM\926396PL.doc

PL

Poprawka 529
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator powinien
dokumentować operacje przetwarzania, 
które w oparciu o ocenę ryzyka są źródłem 
wysokiego ryzyka pod względem praw 
podstawowych podmiotów danych, 
zwłaszcza ich prawa do prywatności.
Każdy administrator powinien być 
zobowiązany do współpracy z organem 
nadzorczym oraz do udostępniania mu, na 
żądanie, dokumentacji, tak by mogła ona 
służyć do monitorowania tych operacji 
przetwarzania. Każdy podmiot 
przetwarzający powinien przekazać 
kontrolerowi wszystkie informacje 
niezbędne do wypełnienia tego obowiązku 
na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Poprawka 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 531
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(65) By wykazać zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, administrator powinien 
zachowywać opis operacji przetwarzania, 
za które jest odpowiedzialny. Każdy 
administrator powinien być zobowiązany
do współpracy z organem nadzorczym oraz 
do udostępniania mu, na żądanie, 
dokumentacji, tak by mogła ona służyć do 
monitorowania tych operacji 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 533
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

razie potrzeby, zachęcać państwa trzecie 
do współpracy.

Or. hu

Poprawka 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(66) W celu utrzymania bezpieczeństwa i 
zapobiegania naruszaniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia administrator
powinien ocenić ryzyko związane z 
przetwarzaniem oraz wdrożyć środki 
mające na celu ograniczenie tego ryzyka.
Środki te powinny zapewnić odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa, uwzględniając 
stan wiedzy naukowej oraz koszty 
wdrożenia środków w odniesieniu do 
ryzyka oraz charakteru danych osobowych 
podlegających ochronie.

Or. en

Poprawka 536
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

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 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolerzy nie zawsze dowiadują się o naruszeniu ochrony danych w pewnym określonym 
czasie. Istotne jest, by organ ds. ochrony danych został powiadomiony bezzwłocznie oraz by 
przetwarzający dane lub administrator mogli wykazać, jakie działania podjęli po uzyskaniu 
wiadomości o naruszeniu ochrony danych.

Poprawka 537
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\926396PL.doc 141/187 PE504.340v01-00

PL

w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 538
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, jeśli 
to możliwe, w ciągu 72 godzin powinien 
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu.
Jeśli nie jest to możliwe w ciągu 72 godzin, 
do zawiadomienia należy dołączyć 
stosowne wyjaśnienie powodów 
opóźnienia. Osoby, których dane osobowe 
mogłyby ucierpieć wskutek takiego 
naruszenia, powinny być niezwłocznie 
zawiadamiane, aby umożliwić im podjęcie 
niezbędnych środków ostrożności.
Naruszenie powinno być uznawane za 
wywierające niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność podmiotu danych, 
jeżeli jego skutkiem mogą być np. kradzież 
lub oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia.
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
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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.

zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

Or. en

Poprawka 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ucierpieć wskutek podobnych naruszeń, 
powinny być o tym niezwłocznie 
zawiadamiane, aby mogły podjąć 
niezbędne środki ostrożności. Naruszenie 
powinno być uznawane za wywierające 
niekorzystny wpływ na dane osobowe lub 
prywatność podmiotu danych, jeżeli jego 
skutkiem mogą być np. kradzież lub 
oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia. 
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
wynikających z 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). 
Przykładowo możliwość 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 
być argumentem usprawiedliwiającym
dłuższe opóźnienie.

Or. pl

Poprawka 540
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 

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

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

Or. hu
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Uzasadnienie

Wymieniając liczbę godzin, utrudnia się w niektórych przypadkach wdrażanie przepisów i 
stosowanie się do nich. 72 godziny to zbyt dużo i w niektórych przypadkach oznaczałoby 3 dni 
robocze. Natomiast jeden dzień roboczy daje wystarczający termin na natychmiastowe 
działania.

Poprawka 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(67) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może prowadzić do 
znacznej straty ekonomicznej i szkód 
społecznych u danej osoby, w tym 
oszustwa dotyczącego tożsamości. Z tego 
względu administrator, niezwłocznie po 
powzięciu wiadomości o naruszeniu, 
powinien bez nieuzasadnione zwłoki
zawiadomić organ nadzorczy o naruszeniu.
Osoby, których dane osobowe mogłyby 
ucierpieć wskutek takiego naruszenia, 
powinny być niezwłocznie zawiadamiane, 
aby umożliwić im podjęcie niezbędnych 
środków ostrożności. Naruszenie powinno 
być uznawane za wywierające 
niekorzystny wpływ na dane osobowe lub 
prywatność podmiotu danych, jeżeli jego 
skutkiem mogą być np. kradzież lub 
oszustwo dotyczące tożsamości, 
uszkodzenie ciała, poważne upokorzenie 
lub naruszenie dobrego imienia.
Zawiadomienie powinno zawierać opis 
charakteru naruszenia ochrony danych 
osobowych oraz zalecenia dla osoby 
zainteresowanej dotyczące ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków 
naruszenia. Zawiadomienia powinny być 
przekazywane podmiotom danych tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, w 
ścisłej współpracy z organem nadzorczym 
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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.

oraz z poszanowaniem wytycznych 
przekazanych przez ten organ lub inne 
właściwe organy (np. organy ścigania). Na 
przykład szansa ograniczenia przez 
podmioty danych bezpośredniego ryzyka 
szkody wymagałaby szybkiego 
zawiadomienia podmiotów danych, zaś 
potrzeba wdrożenia właściwych środków 
w przypadku powtarzających się lub 
podobnych naruszeń ochrony danych może 
usprawiedliwiać dłuższe opóźnienie.

Or. en

Poprawka 542
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(70) Dyrektywa 95/46/WE przewidziała 
ogólny obowiązek zawiadamiania organów 
nadzorczych o przetwarzaniu danych 
osobowych. Obowiązek ten powoduje 
jednak obciążenia administracyjne i 
finansowe i nie w każdym przypadku 
przyczynia się do ochrony danych 
osobowych. Z tego względu należałoby 
znieść ten ogólny obowiązek 
zawiadomienia.
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obejmować przewidywane środki, 
gwarancje i mechanizmy mające na celu 
zapewnienie ochrony danych osobowych 
oraz wykazanie zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że w motywie 70 słusznie wspomniano, że ogólny obowiązek zawiadamiania organów 
nadzorczych o przetwarzaniu danych osobowych powoduje obciążenia administracyjne i 
finansowe, nie należy go zastępować podobnym obowiązkiem. Podmioty przetwarzające dane 
powinny raczej uczestniczyć w konsultacjach i sporządzać szczegółowe oceny skutków, które 
należy przekazywać organowi nadzorczemu tylko na wniosek.

Poprawka 543
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(70) Dyrektywa 95/46/WE przewidziała 
ogólny obowiązek zawiadamiania organów 
nadzorczych o przetwarzaniu danych 
osobowych, umożliwiając państwom 
członkowskim wyłączenie z niniejszego 
rozporządzenia operacji przetwarzania, co 
do której jest mało prawdopodobne, by 
miała stanowić ryzyko dla podmiotów 
danych. Obowiązek ten powoduje 
obciążenia administracyjne i finansowe
oraz nie w każdym przypadku przyczynia 
się do ochrony danych osobowych. Z tego 
względu należałoby znieść ten ogólny 
obowiązek zawiadomienia i zastąpić go 
skutecznymi procedurami i 
mechanizmami, które zamiast tego 
koncentrowałyby się na operacjach 
przetwarzania, które mogą stwarzać 
określone ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych, ze względu na swój 
charakter, zakres lub cele. W takich 
przypadkach administrator lub podmiot 
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mechanizmy mające na celu zapewnienie 
ochrony danych osobowych oraz 
wykazanie zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

przetwarzający powinni przeprowadzić 
ocenę skutków w zakresie ochrony danych 
przed przetwarzaniem, która powinna w 
szczególności obejmować przewidywane 
środki, gwarancje i mechanizmy mające na 
celu zapewnienie ochrony danych 
osobowych oraz wykazanie zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 544
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką do art. 33 i z zaproponowanym podejściem opartym na 
ryzyku. Ponadto w tekście ujęto odniesienie do przyznanej na mocy art. 18 dyrektywy 
95/46/WE możliwości wyłączenia przetwarzania o niskim ryzyku z obowiązku zawiadamiania. 
Wniosek Komisji nie zawierał tego wyłączenia. Zaproponowane podejście oparte na ryzyku, 
zwłaszcza poprawki do art. 28 i 33, przywraca to wyłączenie.

Poprawka 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(70) Dyrektywa 95/46/WE przewidziała 
ogólny obowiązek zawiadamiania organów 
nadzorczych o przetwarzaniu danych 
osobowych. Obowiązek ten powoduje 
jednak obciążenia administracyjne i 
finansowe i nie w każdym przypadku 
przyczynia się do ochrony danych 
osobowych. Z tego względu należałoby 
znieść ten ogólny obowiązek 
zawiadomienia.
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rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 546
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Powinno to w szczególności mieć 
zastosowanie do nowo ustanowionych 
wielkoskalowych zbiorów danych, które 
mają na celu przetwarzanie znacznej 
ilości danych osobowych na szczeblu 
regionalnym, krajowym lub 
ponadnarodowym i które mogłyby mieć 
wpływ na dużą liczbę podmiotów danych.

skreślony

Or. en

Poprawka 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Powinno to w szczególności mieć 
zastosowanie do nowo ustanowionych 
wielkoskalowych zbiorów danych, które 
mają na celu przetwarzanie znacznej 
ilości danych osobowych na szczeblu 
regionalnym, krajowym lub 
ponadnarodowym i które mogłyby mieć 
wpływ na dużą liczbę podmiotów danych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 548
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71a) Administratorzy powinni skupić się 
na ochronie danych osobowych w całym 
cyklu życia danych – od ich zebrania, 
przez przetwarzanie, do ich usunięcia –
poprzez inwestowanie od samego początku 
w zrównoważone ramy zarządzania 
danymi i kontynuowanie odnośnych 
działań z zastosowaniem kompleksowego 
mechanizmu zgodności.

Or. en

Poprawka 549
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71b) Każdy administrator danych 
powinien w pierwszej kolejności dokonać 
analizy ryzyka operacji przetwarzania 
danych, analizując szczególne ryzyko dla 
praw i wolności podmiotów danych ze 
względu na ich charakter, zakres lub cele, 
a także oceniając, które obowiązki 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
muszą być przestrzegane. Analiza ryzyka 
powinna być uaktualniania, jeżeli 
którekolwiek z wyżej wymienionych 
kryteriów uległo zmianie, a także należy ją 
dokumentować, jeżeli w świetle jej 
wyników nie jest konieczne 
przeprowadzenie oceny skutków w 
zakresie ochrony danych. 

Or. en
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Poprawka 550
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71c) Oceny skutków są niezbędnym 
elementem centralnym wszelkich 
zrównoważonych ram ochrony danych, 
gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa są od 
samego początku świadome wszelkich 
możliwych konsekwencji prowadzonych 
przez nie operacji przetwarzania danych. 
Jeżeli oceny skutków przeprowadzane są 
starannie, prawdopodobieństwo operacji 
naruszającej ochronę danych lub ochronę 
prywatności może zostać zasadniczo 
ograniczone. Ocena skutków w zakresie 
ochrony danych powinna konsekwentnie 
uwzględniać cały cykl zarządzania danymi 
osobowymi od ich zebrania, przez 
przetwarzanie, do ich usunięcia, opisując 
przy tym szczegółowo planowane operacje 
przetwarzania, ryzyka dla praw i wolności 
podmiotów danych, środki przewidywane 
w celu sprostania ryzykom, gwarancje, 
środki bezpieczeństwa i mechanizmy 
mające na celu zapewnienie zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem. 

Or. en

Poprawka 551
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) W niektórych okolicznościach może 
być rozsądne i korzystne, by temat oceny 

(72) W niektórych okolicznościach może 
być niezbędne, by temat oceny skutków w 
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skutków w zakresie ochrony danych był 
szerszy niż tylko pojedynczy projekt, na 
przykład gdy organy lub podmioty 
publiczne zamierzają ustanowić wspólną 
aplikację lub platformę służącą do 
przetwarzania lub gdy kilku 
administratorów planuje wprowadzić 
wspólną aplikację lub środowisko 
przetwarzania obejmujące sektor lub 
segment przemysłu lub do celów 
powszechnie stosowanej działalności 
międzysektorowej.

zakresie ochrony danych był szerszy niż 
tylko pojedynczy projekt, na przykład gdy 
organy lub podmioty publiczne zamierzają 
ustanowić wspólną aplikację lub platformę 
służącą do przetwarzania lub gdy kilku 
administratorów planuje wprowadzić 
wspólną aplikację lub środowisko 
przetwarzania obejmujące sektor lub 
segment przemysłu lub do celów 
powszechnie stosowanej działalności 
międzysektorowej.

Or. en

Poprawka 552
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 553
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 554
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Jeśli ocena skutków w zakresie 
ochrony danych wykaże, że operacje 
przetwarzania wiążą się z wysokim
poziomem konkretnych ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, takich jak 

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

pozbawienie osób fizycznych 
przysługującego im prawa lub korzystanie 
z konkretnych nowych technologii,
administrator powinien udokumentować 
ocenę skutków w zakresie prywatności i 
udostępnić tę ocenę na wniosek organu 
nadzorczego. Opinii organu nadzorczego
należy zasięgnąć w trakcie 
przygotowywania środka ustawodawczego 
przez parlament narodowy lub środka 
opartego na takim środku prawnym, który 
określa charakter przetwarzania danych 
oraz daje odpowiednie gwarancje.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada poprawce do art. 34.

Poprawka 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 556
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74a) Oceny skutków mogą być pomocne, 
jedynie pod warunkiem, że 
przedsiębiorstwa dopilnują spełnienia 
obietnic określonych początkowo w tych 
analizach. Administratorzy danych 
powinni w związku z tym dokonywać 
okresowych przeglądów pod kątem 
zgodności z ochroną danych w celu 
wykazania, że stosowane mechanizmy 
przetwarzania danych są zgodne z 
zapewnieniami sformułowanymi w ocenie 
skutków w zakresie ochrony danych. 
Przegląd ten powinien również wykazać 
zdolność administratora danych do 
przestrzegania niezależnych wyborów 
dokonanych przez podmioty danych. 
Ponadto, w przypadku gdy w ramach 
przeglądu ustalony zostanie brak 
zgodności, w przeglądzie należy podkreślić 
te elementy braku zgodności i przedstawić 
zalecenia dotyczące sposobu osiągnięcia 
pełnej zgodności.
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Or. en

Poprawka 557
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74a) Organizacja działająca w dziedzinie 
ochrony danych lub inspektor ochrony 
danych monitoruje przetwarzanie danych 
osobowych przez administratora i podmiot 
przetwarzający z myślą o udzielaniu porad 
administratorowi i podmiotowi 
przetwarzającemu w zakresie zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem; w ten sposób 
organizacja działająca w dziedzinie 
ochrony danych lub inspektor ochrony 
danych powinni udzielać wsparcia w 
ramach dopilnowywania, by naruszenie 
praw i wolności podmiotów danych w 
trakcie operacji przetwarzania było mało 
prawdopodobne.

Or. en

Poprawka 558
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74b) Organizacje ochrony danych lub 
inspektorzy ochrony danych działają 
niezależnie, co oznacza, że nie otrzymują 
instrukcji w odniesieniu do pełnienia 
przez nich funkcji organu 
odpowiedzialnego za ochronę danych. 
Organizacja ochrony danych lub 
inspektor ochrony danych podlega 
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bezpośrednio kierownictwu 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. en

Uzasadnienie

Motyw odnosi się do art. 36 ust. 2.

Poprawka 559
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi przedsiębiorstwo, lub
przetwarzanie dotyczy więcej niż 500 
podmiotów danych rocznie, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa 
obejmuje operacje przetwarzania, które 
wymagają regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

Or. en

Poprawka 560
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia lub grupa 
specjalistów powinna wspomagać 
administratora lub podmiot przetwarzający 
w monitorowaniu zgodności, na poziomie 
wewnętrznym, z niniejszym 
rozporządzeniem. Taki inspektor ochrony 
danych, który może być pracownikiem 
administratora, powinien być w stanie 
niezależnie wykonywać swoje obowiązki i 
zadania. Ostateczna odpowiedzialność 
powinna jednak nadal spoczywać na 
kierownictwu danej organizacji.

Or. en

Poprawka 561
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli prowadzi je 
przedsiębiorstwo i przetwarzanie to 
dotyczy jego głównej działalności oraz 
stwarza wysoki stopień zagrożenia praw i 
wolności podmiotów danych, zwłaszcza 
ich prawa do ochrony prywatności, jak 
regularne i systematyczne monitorowanie 
podmiotów danych, bez względu na środki 
podjęte w celu złagodzenia takiego 
zagrożenia, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora w 
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niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

monitorowaniu zgodności, na poziomie 
wewnętrznym, z niniejszym 
rozporządzeniem. Taki inspektor ochrony 
danych, który może być pracownikiem 
administratora, powinien być w stanie 
niezależnie wykonywać swoje obowiązki i 
zadania. W każdym innym przypadku 
wyznaczenie takiej osoby powinno być 
fakultatywne. Inspektora ochrony danych 
należy wyznaczać na podstawie 
kwalifikacji zawodowych, a w 
szczególności specjalistycznej wiedzy na 
temat przepisów i praktyk w zakresie 
ochrony danych, jak również zdolności do 
pełnienia powierzonych mu zadań. 
Niezbędny poziom wiedzy specjalistycznej 
należy ustalić w szczególności zgodnie z 
prowadzonym przetwarzaniem danych 
oraz ochroną wymaganą dla danych 
osobowych przetwarzanych przez 
administratora.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada poprawkom do art. 35.

Poprawka 562
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo lub 
odnosi się ono do ponad 500 podmiotów 
danych rocznie, lub jeśli główna 
działalność przedsiębiorstwa, niezależnie 
od jego wielkości, obejmuje operacje 
przetwarzania danych szczególnie 
chronionych lub operacje przetwarzania, 
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przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

które wymagają regularnego i 
systematycznego monitorowania, osoba 
trzecia powinna wspomagać administratora 
lub podmiot przetwarzający w 
monitorowaniu zgodności, na poziomie 
wewnętrznym, z niniejszym 
rozporządzeniem. Określając, czy 
przetwarzane są dane dotyczące dużej 
liczby podmiotów danych, nie powinno się 
uwzględniać danych zarchiwizowanych, 
które są ograniczone w ten sposób, że nie 
podlegają normalnemu dostępowi do 
danych ani operacjom przetwarzania 
prowadzonym przez administratora oraz 
nie mogą być już zmieniane. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora i może 
pracować na pełny etat, powinien być w 
stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

Or. en

Poprawka 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi przedsiębiorstwo, które posiada 
przynajmniej 50 pracowników lub 
przetwarza dane osobowe co najmniej 250 
osób, lub jeśli główna działalność 
przedsiębiorstwa, niezależnie od jego 
wielkości, obejmuje operacje 
przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
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być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania. W celu 
zagwarantowania niezależności 
inspektorów ochrony danych, powinni oni 
w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków polegać szczególnej ochronie 
przed wypowiedzeniem i dyskryminacją, 
podobnej do ochrony przewidzianej w 
krajowych przepisach dotyczących 
ochrony przedstawicieli pracowników. Ich 
powołanie powinno następować tylko po 
zatwierdzeniu przez zakładową 
reprezentację pracowników. Ponadto 
inspektorzy ochrony danych powinni mieć 
możliwość dalszego kształcenia się na 
koszt administratorów lub podmiotów 
przetwarzających.

Or. de

Poprawka 564
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo lub 
odnosi się do ponad 249 podmiotów 
danych rocznie, lub jeśli główna 
działalność przedsiębiorstwa, niezależnie 
od jego wielkości, obejmuje operacje 
przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Określając, 
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być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

czy przetwarzane są dane dotyczące dużej 
liczby podmiotów danych, nie powinno się 
uwzględniać danych zarchiwizowanych, 
które są ograniczone w ten sposób, że nie 
podlegają normalnemu dostępowi do 
danych ani operacjom przetwarzania 
prowadzonym przez administratora oraz 
nie mogą być już zmieniane. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora i może 
pracować na pełny etat, powinien być w 
stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania. Przed 
zaprojektowaniem, zamówieniem, 
opracowaniem i ustanowieniem systemów 
automatycznego przetwarzania danych 
osobowych powinno się zasięgnąć opinii 
zwłaszcza inspektora ochrony danych, aby 
zapewnić uwzględnienie ochrony 
prywatności już w fazie projektowania, a 
także domyślną ochronę prywatności.

Or. hu

Uzasadnienie

Definicja „dużego przedsiębiorstwa” zakłada liczbę pracowników przekraczającą 249 osób. 
Granica wynosząca 500 osób byłaby w niektórych przypadkach zbyt wysoka. W trosce o 
spójność granicą będzie przetwarzanie danych odnoszących się do ponad 249 osób.

Poprawka 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
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monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być 
pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania. W celu ochrony 
niezależności inspektorów ochrony 
danych, wykonując swoje obowiązki, 
powinni oni korzystać ze specjalnej 
ochrony przed zwolnieniem z pracy i przed 
dyskryminacją –  ochrony porównywalnej 
do tej, z której korzystają na mocy 
krajowych przepisów i praktyk związki 
zawodowe lub przedstawiciele 
pracowników. Inspektorów ochrony 
danych należy mianować za zgodą 
przedstawicieli pracowników w danym 
miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia powinna 
wspomagać administratora lub podmiot 
przetwarzający w monitorowaniu 
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z 
niniejszym rozporządzeniem. Taki 
inspektor ochrony danych, który może być

(75) Jeśli przetwarzanie odbywa się w 
sektorze publicznym lub jeśli 
przetwarzanie w sektorze prywatnym 
prowadzi duże przedsiębiorstwo, lub jeśli 
główna działalność przedsiębiorstwa, 
niezależnie od jego wielkości, obejmuje 
operacje przetwarzania, które wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania, osoba trzecia lub 
organizacja powinna wspomagać 
administratora lub podmiot przetwarzający 
w monitorowaniu zgodności, na poziomie 
wewnętrznym, z niniejszym 
rozporządzeniem. Taki inspektor ochrony 
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pracownikiem administratora, powinien 
być w stanie niezależnie wykonywać swoje 
obowiązki i zadania.

danych lub organizacja ochrony danych 
powinni być w stanie niezależnie 
wykonywać swoje obowiązki i zadania.

Or. en

Poprawka 567
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) Inspektor ochrony danych powinien 
mieć co najmniej następujące 
kwalifikacje: obszerną wiedzę na temat 
treści i stosowania prawa o ochronie 
danych, w tym technicznych i 
organizacyjnych środków i procedur; 
znajomość wymogów technicznych w 
zakresie ochrony prywatności w fazie 
projektowania, domyślnej ochrony 
prywatności oraz bezpieczeństwa danych; 
wiedzę branżową odpowiadającą wielkości 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego oraz poufnemu 
charakterowi danych, które mają być 
przetwarzane; umiejętność prowadzenia 
inspekcji, konsultacji, dokumentacji i 
analizowania plików dziennika; pełną 
znajomość roli i kompetencji 
przedstawiciela pracowników. 
Administrator powinien umożliwiać 
inspektorowi ochrony danych udział w 
zaawansowanych szkoleniach mających 
na celu utrzymanie poziomu 
specjalistycznej wiedzy niezbędnej do 
wykonywania jego obowiązków.

Or. hu

Uzasadnienie

Nie można właściwie ocenić zdolności do współpracy, która jest bardziej kwestią ogólnego 
zobowiązania w miejscu pracy. Natomiast znajomość kompetencji przedstawiciela 
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pracowników ma kluczowe znaczenie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.

Poprawka 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) W przypadku gdy inspektor ochrony 
danych jest zatrudniony przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający, w celu zagwarantowania 
niezależności inspektora, powinien on w 
ramach pełnienia swoich funkcji 
korzystać ze szczególnej ochrony przed 
zwolnieniem z pracy i przed 
dyskryminacją – ochrony porównywalnej 
do tej, z której korzystają na mocy 
krajowych przepisów i praktyk związki 
zawodowe lub przedstawiciele 
pracowników. Inspektora ochrony danych 
należy mianować za zgodą przedstawicieli 
pracowników w danym miejscu pracy. 
Inspektor ochrony danych powinien mieć 
możliwość regularnego uczestniczenia w 
szkoleniach związanych z pełnionymi 
przez niego obowiązkami w oficjalnych 
godzinach pracy, bez utraty 
wynagrodzenia. Koszty szkolenia 
powinien pokrywać pracodawca.

Or. en

Poprawka 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

reprezentujące różne kategorie 
administratorów należy zachęcać do 
sporządzenia kodeksów postępowania, po 
zatwierdzeniu przez zakładową 
reprezentację pracowników i w granicach 
niniejszego rozporządzenia, by ułatwiać 
skuteczne stosowanie niniejszego 
rozporządzenia, uwzględniając szczególny 
charakter przetwarzania prowadzonego w 
niektórych sektorach.

Or. de

Poprawka 570
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(77) By zwiększyć przejrzystość i 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem,
organy nadzorcze powinny przyznawać 
administratorom i podmiotom 
przetwarzającym, którzy należycie stosują 
przepisy niniejszego rozporządzenia, takie 
samo ujednolicone oznaczenie w zakresie 
ochrony danych – „europejską pieczęć w 
zakresie ochrony danych”. W procesie 
certyfikacji administratorów, organy 
nadzorcze powinny stosować takie same 
standardy, przysługuje im jednak swoboda 
decydowania o opłatach za certyfikację. 
Europejska pieczęć w zakresie ochrony 
danych powinna wzbudzać zaufanie 
wśród podmiotów danych, być źródłem 
pewności prawa dla administratorów, a 
jednocześnie promować europejskie 
standardy ochrony danych poza UE 
poprzez umożliwienie pozaeuropejskim 
przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do 
rynków europejskich po przejściu 
procedury certyfikacji.

Or. en
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Poprawka 571
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 572
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(77) By zwiększyć przejrzystość i 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
należy zachęcać do ustanowienia 
mechanizmów certyfikacji oraz 
wprowadzenia pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych, umożliwiając w 
ten sposób podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych odnośnych 
produktów i usług. Po przejściu procedury 
certyfikacji przedsiębiorstwa 
certyfikowane zostaną uznane za 
oferujące wystarczające gwarancje w 
zakresie ochrony danych do celów 
stosowania odpowiednich technicznych 
środków i procedur bezpieczeństwa oraz 
środków i procedur organizacyjnych 
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związanych z wymogami niniejszego 
rozporządzenia mającymi na celu 
zapewnienie ochrony podmiotów danych.

Or. en

Poprawka 573
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(77) By zwiększyć przejrzystość i 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem,
organy nadzorcze powinny przyznawać 
administratorom i podmiotom 
przetwarzającym, którzy należycie stosują 
przepisy niniejszego rozporządzenia, takie 
samo ujednolicone oznaczenie w zakresie 
ochrony danych – „europejską pieczęć w 
zakresie ochrony danych”. W procesie 
certyfikacji administratorów organy 
nadzorcze powinny stosować takie same 
standardy; opłaty za certyfikację powinny 
być takie same we wszystkich państwach
członkowskich; ustalić je powinna 
Europejska Rada Ochrony Danych. 
Europejska pieczęć w zakresie ochrony 
danych powinna wzbudzać zaufanie 
wśród podmiotów danych, być źródłem 
pewności prawa dla administratorów, a 
jednocześnie promować europejskie 
standardy ochrony danych poza UE 
poprzez umożliwienie pozaeuropejskim 
przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do 
rynków europejskich po przejściu 
procedury certyfikacji.

Or. en

Poprawka 574
Nathalie Griesbeck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77a) W perspektywie lepszego 
wzajemnego uznawania certyfikatów w 
dziedzinie przechowywania danych 
dotyczących zdrowia i utworzenia 
europejskiego mechanizmu 
certyfikacyjnego Europejska Rada 
Ochrony Danych powinna we współpracy 
z krajowymi organami kontroli opracować 
wytyczne i zalecenia dotyczące 
harmonizacji certyfikacji krajowych w 
dziedzinie przechowywania danych 
dotyczących zdrowia.

Or. fr

Poprawka 575
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78a) Dla zagwarantowania skutecznej 
ochrony danych osobowych, niniejsze 
rozporządzenie musi z uwagi na swój 
zakres terytorialny obejmować również 
przetwarzanie, przechowywanie i 
wykorzystywanie danych w państwach 
trzecich, jeżeli są to dane pochodzące z 
UE.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapobiec przypadkom obchodzenia przepisów w państwach trzecich, które zapewniają 
niższy lub inny poziom ochrony danych przez podmioty przetwarzające dane. Dane 
europejskie muszą w każdym miejscu na świecie podlegać europejskim standardom ochrony. 
Jest to konieczne także przez wzgląd na konkurencyjność Europy.
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Poprawka 576
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 577
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(83) W braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony administrator 
lub podmiot przetwarzający powinni 
podjąć środki mające na celu 
zrekompensowanie braku ochrony w 
państwie trzecim poprzez zaoferowanie 
podmiotowi danych odpowiednich 
gwarancji. Takie odpowiednie gwarancje 
mogą polegać na skorzystaniu z wiążących 
reguł korporacyjnych, standardowych 
klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję, standardowych klauzul ochrony 
danych przyjętych przez organ nadzorczy, 
klauzul umownych dopuszczonych przez 
organ nadzorczy. Te odpowiednie 
gwarancje powinny utrzymać w mocy 
równy stopień poszanowania praw 
podmiotów danych, jak ten obowiązujący 
w przypadku przetwarzania wewnątrz UE, 
zwłaszcza w odniesieniu do zasady 
celowości, prawa dostępu, poprawiania, 
usuwania danych i prawa od 
odszkodowania.

Or. en

Poprawka 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 84
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Grupa korporacyjna powinna móc 
korzystać z zatwierdzonych wiążących 
reguł korporacyjnych do 
międzynarodowego przekazywania danych 
z Unii do organizacji w ramach tej samej 
korporacyjnej grupy przedsiębiorstw, o ile 
takie reguły korporacyjne obejmują istotne 
zasady i egzekwowalne prawa mające na 
celu zapewnienie odpowiednich 

(85) Grupa korporacyjna powinna móc 
korzystać z zatwierdzonych wiążących 
reguł korporacyjnych do 
międzynarodowego przekazywania danych 
z Unii do organizacji w ramach tej samej 
korporacyjnej grupy przedsiębiorstw, o ile 
takie reguły korporacyjne obejmują
wszystkie istotne zasady i egzekwowalne 
prawa mające na celu zapewnienie 
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standardów przekazywania lub kategorii 
przekazywania danych osobowych.

odpowiednich standardów przekazywania 
lub kategorii przekazywania danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 581
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86) Należy przewidzieć możliwość 
przekazywania danych w niektórych 
okolicznościach, jeżeli podmiot danych 
wyraził na to zgodę, jeżeli przekazanie 
danych jest konieczne w związku z umową 
lub roszczeniem prawnym, jeżeli wymagać 
tego będzie ochrona ważnego interesu 
publicznego wskazanego przez Unię lub 
państwo członkowskie lub w przypadku 
przekazania danych z rejestru utworzonego 
na mocy przepisów prawa i 
przeznaczonego do wglądu dla ogółu 
społeczeństwa lub osób wykazujących 
słuszny interes. W tym ostatnim przypadku 
przekazanie nie powinno obejmować 
całości danych lub całych kategorii danych 
z rejestru oraz, jeżeli rejestr jest
przeznaczony do wglądu dla osób 
wykazujących słuszny interes, przekazanie 
danych powinno nastąpić jedynie na 
wniosek tych osób lub wówczas, gdy 
osoby te mają być odbiorcami.

(86) Należy przewidzieć możliwość 
przekazywania danych w niektórych 
okolicznościach, jeżeli podmiot danych 
wyraził na to zgodę, jeżeli przekazanie 
danych jest konieczne w związku z umową 
lub roszczeniem prawnym, jeżeli wymagać 
tego będzie ochrona ważnego interesu 
publicznego wskazanego przez Unię lub 
państwo członkowskie lub w przypadku 
przekazania danych z rejestru utworzonego 
na mocy przepisów prawa i 
przeznaczonego do wglądu dla ogółu 
społeczeństwa lub osób wykazujących 
słuszny interes. W tym ostatnim przypadku 
przekazanie nie powinno obejmować 
całości danych lub całych kategorii danych 
z rejestru oraz, jeżeli rejestr jest 
przeznaczony do wglądu dla osób 
wykazujących słuszny interes, przekazanie 
danych powinno nastąpić jedynie na 
wniosek tych osób lub wówczas, gdy 
osoby te mają być odbiorcami, przy 
pełnym uwzględnieniu równowagi między 
interesem praw podstawowych a 
interesami podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 582
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(87) Odstępstwa te powinny mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przekazywania danych wymaganego i 
niezbędnego do ochrony istotnego interesu 
publicznego, na przykład w przypadkach 
przesyłania danych za granicę między 
organami ds. konkurencji, organami 
podatkowymi lub administracją celną, 
finansowymi organami nadzorczymi, 
między służbami odpowiedzialnymi za 
sprawy ubezpieczeń społecznych lub do 
organów odpowiedzialnych za 
zapobieganie przestępstwom, ich ściganie, 
wykrywanie lub karanie. Przekazywanie 
danych osobowych związane z takim 
istotnym interesem publicznym powinno 
być stosowane jedynie w przypadku 
sporadycznych operacji przekazywania. W 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
dokładną ocenę wszystkich okoliczności 
takiego przekazywania.

Or. en

Poprawka 583
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

finansowymi organami nadzorczymi, 
między służbami odpowiedzialnymi za 
sprawy ubezpieczeń społecznych, między 
organami odpowiedzialnymi za zwalczanie 
oszustw w sporcie lub do organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom, ich ściganie, wykrywanie 
lub karanie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 584
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(87) Odstępstwa te powinny mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przekazywania danych wymaganego i 
niezbędnego do ochrony istotnego interesu 
publicznego, obejmującego 
międzynarodowe przekazywanie danych 
organom państw trzecich, w ramach 
międzynarodowych umów lub 
porozumień, na przykład organom ds. 
konkurencji, organom podatkowym lub 
administracji celnej, finansowym 
organom nadzorczym, a także przesyłanie
między służbami odpowiedzialnymi za 
sprawy ubezpieczeń społecznych, między 
organami odpowiedzialnymi za zwalczanie 
oszustw w sporcie lub do organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom, ich ściganie, wykrywanie 
lub karanie. Przekazywanie danych 
osobowych związane z takim istotnym 
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interesem publicznym powinno być 
stosowane jedynie w przypadku 
sporadycznych operacji przekazywania. W 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
staranną ocenę wszystkich okoliczności 
takiego przekazywania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE. Uzupełnienie, iż wraz z poprawką zaproponowaną 
do art. 45 ust. 5, proponowane doprecyzowanie motywu umożliwi pozbycie się niepewności 
tego, czy „międzynarodowe przekazywanie danych między organami regulacyjnymi jest 
dozwolone dla ochrony istotnego interesu publicznego”.

Poprawka 585
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 586
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 587
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 588
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(88) Przekazywanie, którego nie można 
określić jako częste lub masowe, mogłoby 
także być możliwe ze względu na słuszne 
interesy administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, przy założeniu, że 
dokonali oni oceny wszystkich 
okoliczności związanych z przekazaniem 
danych. Taka sytuacja miałaby miejsce na 
przykład w przypadku gdy przetwarzanie 
dokonywane jest do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych.

Or. en

Poprawka 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(88) W przypadku przekazywania z myślą 
o przetwarzaniu do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych należy wziąć 
pod uwagę słuszne oczekiwania 
społeczeństwa w zakresie zwiększenia 
wiedzy.
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Or. en

Poprawka 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 591
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 89

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 592
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 89

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 593
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Niektóre państwa trzecie uchwalają 
ustawy, rozporządzenia i inne instrumenty 
prawne, które mają bezpośrednio 
regulować działalność w zakresie 
przetwarzania danych osób fizycznych i 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich. Ekstraterytorialne 
stosowanie tych ustaw, rozporządzeń i 

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

innych instrumentów prawnych może 
naruszać prawo międzynarodowe i 
uniemożliwiać osiągnięcie celu ochrony 
osób fizycznych zagwarantowanej przez 
Unię w niniejszym rozporządzeniu.
Przekazywanie nie powinno być 
dopuszczalne, jeśli nie są spełnione 
warunki przekazywania danych do państw 
trzecich wskazane w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadkach gdy 
administratorzy lub podmioty 
przetwarzające stają wobec konfliktu 
związanego z wymogami zgodności, z 
jednej strony wymogami jurysdykcji UE, a 
z drugiej strony jurysdykcji państwa 
trzeciego lub innego państwa, Komisja 
powinna dopilnować, by przepisy UE 
miały zawsze pierwszeństwo. Komisja 
powinna zapewnić administratorowi i 
podmiotowi przetwarzającemu wytyczne i 
wsparcie, a także powinna dążyć do 
rozwiązania konfliktów jurysdykcji z 
danym państwem trzecim.

Or. en

Poprawka 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Niektóre państwa trzecie uchwalają 
ustawy, rozporządzenia i inne instrumenty 
prawne, które mają bezpośrednio 
regulować działalność w zakresie 
przetwarzania danych osób fizycznych i 
prawnych podlegających jurysdykcji 
państw członkowskich. Ekstraterytorialne 
stosowanie tych ustaw, rozporządzeń i 
innych instrumentów prawnych może
naruszać prawo międzynarodowe i 
uniemożliwiać osiągnięcie celu ochrony 
osób fizycznych zagwarantowanej przez 

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

osób fizycznych zagwarantowanej przez 
Unię w niniejszym rozporządzeniu.
Przekazywanie nie powinno być 
dopuszczalne, jeśli nie są spełnione 
warunki przekazywania danych do państw 
trzecich wskazane w niniejszym 
rozporządzeniu. Może to może między 
innymi dotyczyć sytuacji, w której 
ujawnienie jest niezbędne ze względu na 
ważny interes publiczny uznany w prawie 
Unii lub prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator. Warunki 
istnienia ważnego interesu publicznego 
powinny zostać następnie określone przez 
Komisję w akcie delegowanym. Istnienie 
przepisów, które – nawet teoretycznie –
zezwalałyby na ekstraterytorialny dostęp 
do danych obywateli Europy należy uznać 
jako taki i bez względu na stosowanie tych 
przepisów, za powód uzasadniający 
odwołanie decyzji o uznaniu 
odpowiedniości systemu ochrony danych 
tego państwa lub każdej równorzędnej 
umowy dwustronnej zawartej z tym 
państwem.

Or. en

Poprawka 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(97) Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii
odbywa się w kilku państwach, jeden organ 
nadzorczy powinien być właściwy w 
zakresie monitorowania działalności 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w całej Unii oraz 
podejmowania odnośnych decyzji, by 

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

administratorów i podmiotów 
przetwarzających.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 596
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(97) Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii 
odbywa się w kilku państwach, jeden organ 
nadzorczy powinien pełnić rolę 
pojedynczego punktu kontaktowego dla
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w całej Unii oraz
podejmować odnośne decyzje, by 
zwiększyć spójne stosowanie, 
zagwarantować pewność prawa oraz 
ograniczyć obciążenie administracyjne 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających.

Or. en

Poprawka 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 97 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(97a) W przypadku osób, które ucierpiały 
w wyniku domniemanego naruszenia 
przepisów przez przedsiębiorstwo również 
w innych państwach członkowskich (np. 
jako konsumenci, pracownicy), powinny 
one mieć prawo do złożenia skargi do 
organu ds. ochrony danych swojego 
wyboru. Jeżeli postępowanie w sprawie 
tego samego zarzutu zostało już wszczęte 
w innym państwie członkowskim, organ 
ds. ochrony danych, do którego wpłynęła 
kolejna skarga, może tymczasowo zawiesić 
postępowanie. Główny organ ds. ochrony 
danych koordynuje swoje działania z 
innymi zaangażowanymi organami. Jeżeli 
między organami prowadzącymi sprawę 
dojdzie do sporu w kwestiach prawnych, 
wszczyna się postępowanie przez 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Or. de

Poprawka 598
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 97 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(97a) W razie skarg lub reklamacji 
podmiotu danych powinien on we 
wszystkich przypadkach mieć możliwość 
zwrócenia się do organu nadzorczego 
swojego państwa członkowskiego, który 
powinien móc – jeśli uzasadnia to wymiar 
sprawy – zaproponować procedury 
działania skoordynowane pomiędzy 
poszczególnymi organami nadzorczymi 
kierowanymi przez organ główny, który 
powinien podejmować decyzję do 
stosowania przez wszystkie zaangażowane 
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organy nadzorcze. Wszelkie rozbieżności
do jakich może dojść między 
poszczególnymi zaangażowanymi 
organami nadzorczymi należy rozwiązać 
w łonie Europejskiej Rady Ochrony 
Danych.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzenie mechanizmu podejmowania decyzji przez organy nadzorcze we 
wszystkich kwestiach wynikających z reklamacji obywateli danego państwa członkowskiego.
W razie potrzeby można będzie zastosować działania koordynowane przez główny organ, przy 
czym rozbieżności rozwiązywać będzie Europejska Rada Ochrony Danych. Chodzi o 
umożliwienie praktycznego zastosowania systemu w przypadkach zainicjowanych reklamacją 
podmiotu danych.

Poprawka 599
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(98) Właściwym organem, zapewniającym 
taki punkt kompleksowej obsługi, 
powinien być organ nadzorczy państwa 
członkowskiego, w którym administrator 
lub podmiot przetwarzający ma siedzibę 
główną.

(98) Głównym organem, zapewniającym 
taki punkt kompleksowej obsługi, 
powinien być organ nadzorczy państwa 
członkowskiego, w którym administrator 
lub podmiot przetwarzający ma siedzibę 
główną.

Or. en

Poprawka 600
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(98) Właściwym organem, zapewniającym 
taki punkt kompleksowej obsługi, 
powinien być organ nadzorczy państwa 

(98) Właściwym organem, zapewniającym 
taki punkt kompleksowej obsługi, 
powinien być organ nadzorczy państwa 
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członkowskiego, w którym administrator 
lub podmiot przetwarzający ma siedzibę 
główną.

członkowskiego, w którym administrator 
lub podmiot przetwarzający ma siedzibę 
główną. W przypadku braku pewności 
odnośnie do siedziby głównej, główną 
siedzibę administratora lub podmiotu 
przetwarzającego określać należy w 
ramach mechanizmu zgodności na 
wniosek organu nadzorczego. 

Or. en

Poprawka 601
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 99

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(99) Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie także do działalności sądów 
krajowych, natomiast właściwość 
organów nadzorczych nie powinna 
obejmować przetwarzania danych 
osobowych wykorzystywanych przez sądy 
w ramach sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości, by chronić niezawisłość 
sędziów podczas wykonywania przez nich 
zadań sądowych. Wyjątek ten powinien 
być jednak ściśle ograniczony do 
rzeczywistych działań sądowych w 
sprawach sądowych i nie powinien mieć 
zastosowania do innych działań, w 
których sędziowie mogą brać udział, 
zgodnie z prawem krajowym.

skreślony

Or. hu


