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Poprawka 602
Alexandra Thein

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.

(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 w 
obszarze jurysdykcji prewencyjnej i nie 
powinien mieć zastosowania do innych 
działań, w których sędziowie mogą brać 
udział, zgodnie z prawem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

W większości państw członkowskich jurysdykcja prewencyjna stanowi część działalności 
sędziów. Należy również zagwarantować niezależność sedziów w innych rodzajach 
postępowań niż spory sądowe (np. w postępowaniach dotyczących opieki (prawo rodzinne), 
rejestrów gruntów lub rejestrów handlowych itp.).

Poprawka 603
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(101) Każdy organ nadzorczy powinien 
rozpatrywać skargi złożone przez podmiot 
danych oraz przeprowadzić stosowne 
dochodzenie. Dochodzenie na podstawie 

(101) Każdy organ nadzorczy powinien 
rozpatrywać skargi złożone przez podmiot 
danych lub organizację działającą w 
interesie publicznym oraz przeprowadzić 
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skargi powinno być prowadzone, z 
zastrzeżeniem kontroli sądowej, w zakresie 
odpowiednim do konkretnej sprawy. Organ 
nadzorczy powinien poinformować 
podmiot danych o postępach i wyniku 
skargi w rozsądnym terminie. Jeśli dana 
sprawa wymaga prowadzenia dalszego 
dochodzenia lub koordynacji z innym 
organem nadzorczym, podmiot danych 
powinien być o tym poinformowany.

stosowne dochodzenie. Dochodzenie na 
podstawie skargi powinno być 
prowadzone, z zastrzeżeniem kontroli 
sądowej, w zakresie odpowiednim do 
konkretnej sprawy. Organ nadzorczy 
powinien poinformować podmiot danych 
lub zrzeszenie o postępach i wyniku skargi 
w rozsądnym terminie. Jeśli dana sprawa 
wymaga prowadzenia dalszego 
dochodzenia lub koordynacji z innym
organem nadzorczym, podmiot danych 
powinien być o tym poinformowany.

Or. hu

Uzasadnienie

Na Węgrzech „zrzeszenia” [egyesületek] są pozarządowe. „Organizacje” natomiast mogą 
również być podmiotami cywilnymi lub publicznymi.

Poprawka 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(101) Każdy organ nadzorczy powinien 
rozpatrywać skargi złożone przez podmiot 
danych oraz przeprowadzić stosowne 
dochodzenie. Dochodzenie na podstawie 
skargi powinno być prowadzone, z 
zastrzeżeniem kontroli sądowej, w zakresie 
odpowiednim do konkretnej sprawy. Organ 
nadzorczy powinien poinformować 
podmiot danych o postępach i wyniku 
skargi w rozsądnym terminie. Jeśli dana 
sprawa wymaga prowadzenia dalszego 
dochodzenia lub koordynacji z innym 
organem nadzorczym, podmiot danych 
powinien być o tym poinformowany.

(101) Każdy organ nadzorczy powinien 
rozpatrywać skargi złożone przez podmiot 
danych lub wszelkie organy, zrzeszenia 
lub organizacje działające w interesie 
publicznym lub w imieniu co najmniej 
jednego podmiotu danych oraz 
przeprowadzić stosowne dochodzenie.
Dochodzenie na podstawie skargi powinno 
być prowadzone, z zastrzeżeniem kontroli 
sądowej, w zakresie odpowiednim do 
konkretnej sprawy. Organ nadzorczy 
powinien poinformować podmiot danych
lub, w stosownym przypadku, odpowiedni 
organ, zrzeszenie lub organizację o 
postępach i wyniku skargi w rozsądnym 
terminie. Jeśli dana sprawa wymaga 
prowadzenia dalszego dochodzenia lub 
koordynacji z innym organem nadzorczym, 
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podmiot danych powinien być o tym 
poinformowany.

Or. en

Poprawka 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(105) By zapewnić spójne stosowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
całej Unii, należy ustanowić mechanizm 
zgodności w zakresie współpracy między 
organami nadzorczymi i Komisją.
Mechanizm ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie tam, gdzie 
organ nadzorczy zamierza podjąć środek w 
zakresie operacji przetwarzania 
powiązanych z oferowaniem towarów lub 
usług podmiotom danych w kilku 
państwach członkowskich, lub też 
monitorowaniem podmiotów danych, lub 
który mógłby mieć istotny wpływ na 
swobodny przepływ danych. Powinien 
także mieć zastosowanie wtedy, gdy organ 
nadzorczy lub Komisja wnioskują o 
rozwiązanie danej kwestii w ramach 
mechanizmu zgodności. Mechanizm ten 
powinien pozostawać bez uszczerbku dla 
środków, które Komisja może podjąć w 
ramach wykonywania swoich uprawnień 
na mocy Traktatu.

(105) By zapewnić spójne stosowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
całej Unii, należy ustanowić mechanizm 
zgodności w zakresie współpracy między 
organami nadzorczymi i Komisją.
Mechanizm ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie tam, gdzie
właściwy organ nadzorczy zamierza podjąć 
środek w zakresie operacji przetwarzania 
powiązanych z oferowaniem towarów lub 
usług podmiotom danych w kilku 
państwach członkowskich, lub też 
monitorowaniem podmiotów danych, lub 
który mógłby mieć istotny wpływ na 
swobodny przepływ danych. Powinien 
także mieć zastosowanie wtedy, gdy organ 
nadzorczy lub Komisja wnioskują o 
rozwiązanie danej kwestii w ramach 
mechanizmu zgodności. Mechanizm ten 
powinien pozostawać bez uszczerbku dla 
środków, które Komisja może podjąć w 
ramach wykonywania swoich uprawnień 
na mocy Traktatu.

Or. en

Poprawka 606
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 107
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) By zapewnić zgodność z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, Komisja może 
przyjąć opinię lub podjąć decyzję w tej 
sprawie, żądając od organu nadzorczego 
zawieszenia tego projektu środka.

(107) By zapewnić zgodność z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, Komisja może 
przyjąć uzasadnione zalecenie dotyczące 
poruszonych kwestii.

Or. en

Poprawka 607
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) Na szczeblu Unii należy ustanowić 
Europejską Radę Ochrony Danych. 
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych 
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. 
W jej skład powinni wchodzić szefowie 
organów nadzorczych wszystkich państw
członkowskich oraz Europejski Inspektor 
Ochrony Danych. Komisja powinna 
uczestniczyć w jej działaniach. Europejska 
Rada Ochrony Danych powinna 
przyczyniać się do spójnego stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia na 
terytorium całej Unii, w tym poprzez 
doradzanie Komisji i promowanie 
współpracy organów nadzorczych na 
terytorium całej Unii. Wypełniając swoje 
zadania, Europejska Rada Ochrony Danych 
powinna działać niezależnie.

(110) Na szczeblu Unii należy ustanowić 
Europejską Radę Ochrony Danych. 
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych 
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. 
W jej skład powinni wchodzić szefowie 
organów nadzorczych wszystkich państw 
członkowskich oraz Europejski Inspektor 
Ochrony Danych. Europejska Rada 
Ochrony Danych powinna przyczyniać się 
do spójnego stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia na terytorium 
całej Unii, w tym poprzez doradzanie 
Komisji i promowanie współpracy 
organów nadzorczych na terytorium całej 
Unii. Wypełniając swoje zadania, 
Europejska Rada Ochrony Danych 
powinna działać niezależnie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma żadnego powodu, aby Komisja uczestniczyła w pracach Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, która powinna działać jako niezależny organ.
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Poprawka 608
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) Na szczeblu Unii należy ustanowić 
Europejską Radę Ochrony Danych. 
Powinna ona zastąpić Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych 
powołaną na mocy dyrektywy 95/46/WE. 
W jej skład powinni wchodzić szefowie 
organów nadzorczych wszystkich państw 
członkowskich oraz Europejski Inspektor 
Ochrony Danych. Komisja powinna 
uczestniczyć w jej działaniach. Europejska 
Rada Ochrony Danych powinna 
przyczyniać się do spójnego stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia na 
terytorium całej Unii, w tym poprzez 
doradzanie Komisji i promowanie 
współpracy organów nadzorczych na 
terytorium całej Unii. Wypełniając swoje 
zadania, Europejska Rada Ochrony 
Danych powinna działać niezależnie.

(110) Europejska Rada Ochrony Danych 
powinna zintensyfikować dialog z 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
stowarzyszenia podmiotów danych, 
organizacje konsumenckie i inne 
zainteresowane podmioty. Rada powinna 
sama wyłonić ten zespół ekspertów i 
zainteresowanych stron, który powinien 
skupić się na kwestiach będących 
przedmiotem zainteresowania wszystkich 
zaangażowanych stron oraz informować 
radę o tych kwestiach. Ponadto 
przewodniczący rady może zaprosić 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego 
lub innych właściwych organów do 
udziału w jej posiedzeniach.

Or. en

Poprawka 609
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 110 a (new)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110a) Europejska Rada Ochrony Danych 
powinna działać w sposób przejrzysty oraz 
– tam, gdzie to możliwe i stosowne –
konsultować się z zainteresowanymi 
stronami przy opracowywaniu 
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specyfikacji, opinii, wytycznych lub 
innych dokumentów na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego 
lub wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia 
ochrony danych osobowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 611
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
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członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych. Każda osoba, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, ma prawo 
złożenia własnej skargi, jeśli uzna, iż 
doszło do naruszenia ochrony danych 
osobowych.

Or. hu

Poprawka 612
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony
danych osobowych.

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
powinna wspierać zbiorowe egzekwowanie 
praw podmiotów danych oraz – w miarę 
możliwości budżetowych – zapewniać 
finansowanie takim organom, 
organizacjom lub zrzeszeniom.

Or. en

Uzasadnienie

W dodanym tekście proponuje się finansowanie egzekwowania praw przez organizacje 
pozarządowe i organizacje konsumenckie, nie nakładając na Komisję żadnego odnośnego 
obowiązku. Finansowanie jest konieczne do zagwarantowania, że ten instrument będzie 
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wykorzystywany w praktyce i może przyczynić się również do unikania stosowania innych 
trybów egzekwowania praw, które generują znaczne koszty dla administratorów.

Poprawka 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów osób fizycznych lub działa w 
interesie publicznym i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 614
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 

(112) Zgodnie z duchem niniejszego 
rozporządzenia, każdy organ, organizacja 
lub zrzeszenie działające w interesie 
publicznym, które zostało utworzone 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinno mieć prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego lub 
wykonania prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
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danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych, własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Or. hu

Uzasadnienie

Bez specjalnego odniesienia do ochrony danych tekst ma zbyt ogólny charakter, a celem 
przedmiotowego rozporządzenia jest przecież zapewnienie takiej ochrony.

Poprawka 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 114

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(114) By wzmocnić ochronę sądową 
podmiotu danych w sytuacjach, w których 
właściwy organ nadzorczy ma siedzibę w 
innym państwie członkowskim niż to, w 
którym mieszka podmiot danych, podmiot 
danych może zwrócić się do podmiotu, 
organizacji lub zrzeszenia mającego na 
celu ochronę praw i interesów podmiotu 
danych w zakresie ochrony jego danych z 
wnioskiem o wszczęcie w jego imieniu 
postępowania przeciwko temu organowi 
nadzorczemu we właściwym sądzie innego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 114
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(114) By wzmocnić ochronę sądową 
podmiotu danych w sytuacjach, w których 
właściwy organ nadzorczy ma siedzibę w 
innym państwie członkowskim niż to, w 
którym mieszka podmiot danych, podmiot 
danych może zwrócić się do podmiotu, 
organizacji lub zrzeszenia mającego na 
celu ochronę praw i interesów podmiotu 
danych w zakresie ochrony jego danych z 
wnioskiem o wszczęcie w jego imieniu 
postępowania przeciwko temu organowi 
nadzorczemu we właściwym sądzie innego 
państwa członkowskiego.

(114) By wzmocnić ochronę sądową 
podmiotu danych w sytuacjach, w których 
właściwy organ nadzorczy ma siedzibę w 
innym państwie członkowskim niż to, w 
którym mieszka podmiot danych, podmiot 
danych może zwrócić się do podmiotu, 
organizacji lub zrzeszenia mającego na 
celu ochronę praw i interesów osób 
fizycznych lub działającego w interesie
publicznym z wnioskiem o wszczęcie w 
jego imieniu postępowania przeciwko temu 
organowi nadzorczemu we właściwym 
sądzie innego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 617
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 114

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(114) By wzmocnić ochronę sądową 
podmiotu danych w sytuacjach, w których 
właściwy organ nadzorczy ma siedzibę w 
innym państwie członkowskim niż to, w 
którym mieszka podmiot danych, podmiot 
danych może zwrócić się do podmiotu, 
organizacji lub zrzeszenia mającego na 
celu ochronę praw i interesów podmiotu 
danych w zakresie ochrony jego danych z 
wnioskiem o wszczęcie w jego imieniu 
postępowania przeciwko temu organowi 
nadzorczemu we właściwym sądzie innego 
państwa członkowskiego.

(114) Zgodnie z duchem niniejszego 
rozporządzenia, by wzmocnić ochronę 
sądową podmiotu danych w sytuacjach, w 
których właściwy organ nadzorczy ma 
siedzibę w innym państwie członkowskim 
niż to, w którym mieszka podmiot danych, 
podmiot danych może zwrócić się do 
podmiotu, organizacji lub zrzeszenia
działającego w interesie publicznym z 
wnioskiem o wszczęcie w jego imieniu 
postępowania przeciwko temu organowi 
nadzorczemu we właściwym sądzie innego 
państwa członkowskiego.

Or. hu

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do motywu 112.
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Poprawka 618
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 115

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. hu

Poprawka 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 116

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(116) W przypadku postępowania 
przeciwko administratorowi lub 
podmiotowi przetwarzającemu, powód 
powinien mieć możliwość wniesienia 
pozwu do sądu w państwie członkowskim, 
w którym administrator lub podmiot 
przetwarzający mają siedzibę lub w którym 
mieszka podmiot danych, chyba że 
administrator jest organem publicznym 
działającym w ramach wykonywania 

(116) W przypadku postępowania 
przeciwko administratorowi lub 
podmiotowi przetwarzającemu, powód 
powinien mieć możliwość wniesienia 
pozwu do sądu w państwie członkowskim, 
w którym administrator lub podmiot 
przetwarzający mają siedzibę lub w którym 
mieszka podmiot danych, chyba że 
administrator jest organem publicznym 
działającym w ramach wykonywania 
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swoich uprawnień publicznych. swoich uprawnień publicznych lub innym 
organem, któremu powierzono zadanie 
związane z interesem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

To charakter świadczonej usługi, a nie charakter organu świadczącego tę usługę determinuje, 
czy można wnieść powództwo przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 
do sądu w innym państwie członkowskim.

Poprawka 620
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 118

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 118

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(118) Szkoda, jaką dana osoba może 
ponieść wskutek niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, powinna zostać 

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

przetwarzania danych, powinna zostać 
naprawiona przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, który może być 
zwolniony z odpowiedzialności jedynie w 
przypadku dowiedzenia, że szkoda nie 
powstała z jego winy, szczególnie 
wówczas gdy udowodni ponad wszelką 
wątpliwość winę podmiotu danych, lub w 
przypadku siły wyższej.

Or. en

Poprawka 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 119 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(119a) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość nakładania sankcji 
karnych, takich jak na przykład 
zawieszenie lub czasowe cofnięcie licencji 
na prowadzenie działalności, w przypadku 
poważnych naruszeń postanowień 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli dotyczy 
do jawnie nieetycznych praktyk 
rynkowych wobec podmiotów danych oraz 
wykonywania ich praw.

Or. en

Poprawka 623
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 120

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(120) W celu wzmocnienia i 
zharmonizowania sankcji 
administracyjnych za naruszenia przepisów 

(120) W celu wzmocnienia i 
zharmonizowania sankcji 
administracyjnych za naruszenia przepisów 
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niniejszego rozporządzenia, każdy organ 
nadzorczy powinien być uprawniony do 
nakładania sankcji administracyjnych.
Niniejsze rozporządzenie powinno 
wymieniać te przestępstwa oraz 
wskazywać górną granicę wysokości 
grzywien administracyjnych, którą należy 
ustalić oddzielnie dla każdego przypadku, 
odpowiednio do danej sytuacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem charakteru, 
wagi i czasu trwania naruszenia. Z 
mechanizmu zgodności można także 
korzystać do zniesienia różnic w 
stosowaniu sankcji administracyjnych.

niniejszego rozporządzenia, każdy organ 
nadzorczy powinien być uprawniony do 
nakładania sankcji administracyjnych.
Wysokość grzywien administracyjnych 
należy ustalić oddzielnie dla każdego 
przypadku, odpowiednio do danej sytuacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
charakteru, wagi i czasu trwania 
naruszenia, procedur zastosowanych w 
odniesieniu do okoliczności i zagrożeń 
związanych z przetwarzaniem danych, 
stopnia odpowiedzialności danej osoby 
fizycznej lub prawnej oraz poprzednich 
naruszeń, jakich dopuściła się ta osoba, a 
także zakresu zastosowanych procedur i 
środków technicznych i organizacyjnych 
oraz stopnia współpracy z organem 
nadzorczym; Z mechanizmu zgodności 
można także korzystać do zniesienia różnic 
w stosowaniu sankcji administracyjnych.

Or. en

Poprawka 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 120

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(120) W celu wzmocnienia i 
zharmonizowania sankcji 
administracyjnych za naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia, każdy organ 
nadzorczy powinien być uprawniony do 
nakładania sankcji administracyjnych.
Niniejsze rozporządzenie powinno 
wymieniać te przestępstwa oraz 
wskazywać górną granicę wysokości
grzywien administracyjnych, którą należy 
ustalić oddzielnie dla każdego przypadku, 
odpowiednio do danej sytuacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem charakteru, 
wagi i czasu trwania naruszenia. Z 
mechanizmu zgodności można także 

(120) W celu wzmocnienia i 
zharmonizowania sankcji 
administracyjnych za naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia, każdy organ 
nadzorczy powinien być uprawniony do 
nakładania sankcji administracyjnych.
Wysokość grzywien administracyjnych 
należy ustalić oddzielnie dla każdego 
przypadku, odpowiednio do danej sytuacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
charakteru, wagi i czasu trwania 
naruszenia, procedur zastosowanych w 
odniesieniu do okoliczności i zagrożeń 
związanych z przetwarzaniem danych, 
stopnia odpowiedzialności danej osoby 
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korzystać do zniesienia różnic w 
stosowaniu sankcji administracyjnych.

fizycznej lub prawnej oraz poprzednich 
naruszeń, jakich dopuściła się ta osoba, a 
także zakresu zastosowanych procedur i 
środków technicznych i organizacyjnych 
oraz stopnia współpracy z organem 
nadzorczym; Z mechanizmu zgodności 
można także korzystać do zniesienia różnic 
w stosowaniu sankcji administracyjnych.

Or. en

Poprawka 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 

(121) O ile to konieczne, zwolnienia z 
wymogów niektórych przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
przetwarzania danych osobowych lub 
odstępstwa od tych wymogów powinny być 
możliwe, by pogodzić prawo do ochrony 
danych osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 

zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Zgodnie z
protokołem w sprawie systemu 
publicznego nadawania w państwach 
członkowskich, załączonym do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
traktatami ustanawiającymi Wspólnotę 
Europejską i niektórymi aktami 
powiązanymi, należy szanować prawa 
państw członkowskich do określania i 
organizacji systemu publicznego 
nadawania również w obszarze ochrony 
danych. Z tego względu państwa 
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lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

członkowskie powinny przyjąć środki 
ustawodawcze, które powinny określać 
wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „wyłącznie w celach dziennikarskich lub w celu uzyskania wyrazu artystycznego 
lub literackiego” nie jest wystarczająco szerokie i może stwarzać problemy mediom w 
wykorzystywaniu poufnych danych potrzebnych w pracy dziennikarskiej, podczas gdy samo 
przetwarzanie danych nie ma charakteru dziennikarskiego. Ponadto zamieszczono odniesienie 
do protokołu do traktatu amsterdamskiego, który ma duże znaczenie dla systemu publicznego 
nadawania np. w Niemczech. Ponieważ protokół ten jest również częścią Traktatu z Lizbony, 
musi on być przestrzegany również w obszarze ochrony danych.

Poprawka 626
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 

(121) Należy przewidzieć zwolnienia z 
wymogów niektórych przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
przetwarzania danych osobowych lub 
odstępstwa od tych wymogów, by pogodzić
prawo do ochrony danych osobowych z 
prawem do wolności wypowiedzi, a 
zwłaszcza prawem do uzyskiwania i 
udzielania informacji, co gwarantuje w 
szczególności art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Powinno 
mieć to zastosowanie do przetwarzania 
danych osobowych w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, 
szczególnie w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo.
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pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że wolność wypowiedzi jest chroniona generalnie, a nie tylko w 
przypadku dziennikarzy, artystów lub pisarzy, w duchu poprawki 68 sprawozdawcy. Aby nie 
dopuścić do obniżenia obecnego poziomu ochrony należy wyraźnie i w sposób 
nieograniczający wspomnieć o dziennikarstwie oraz uzyskaniu wyrazu artystycznego i 
literackiego.

Poprawka 627
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 

(121) Przetwarzanie danych osobowych w 
celach dziennikarskich lub w celu 
uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
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zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, 
organy nadzorcze oraz współpracę i 
zgodność. Nie powinno to jednak 
powodować wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo, przy uwzględnieniu 
rozwoju technologicznego i nowych 
mediów cyfrowych.

Or. en

Poprawka 628
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 

(121) O ile to konieczne, zwolnienia z 
wymogów niektórych przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
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literackiego powinno kwalifikować się do
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 

przetwarzania danych osobowych lub 
odstępstwa od tych wymogów powinny być 
możliwe, by pogodzić prawo do ochrony 
danych osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo.
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niedochodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że wolność wypowiedzi jest chroniona generalnie, a nie tylko w odniesieniu do 
dziennikarzy, artystów czy pisarzy. Odniesienie do art. 80 ust. 1.

Poprawka 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 

(121) O ile to konieczne, zwolnienia z 
wymogów niektórych przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
przetwarzania danych osobowych lub 
odstępstwa od tych wymogów powinny być 
możliwe, by pogodzić prawo do ochrony 
danych osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Należy 
respektować prawa państw członkowskich 
do określania i organizacji systemu 
publicznego nadawania zgodnie z
protokołem nr 29 do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego 
względu państwa członkowskie powinny 
przyjąć środki ustawodawcze, które 
powinny określać wyjątki i odstępstwa 
konieczne do zapewnienia równowagi 
pomiędzy prawami podstawowymi.
Państwa członkowskie powinny przyjąć 
takie wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o 
zasady ogólne, prawa podmiotów danych, 
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powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, organy 
nadzorcze oraz współpracę i zgodność. Nie 
powinno to jednak powodować 
wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo.

Or. en

Poprawka 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 

(121) Przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego powinno kwalifikować się do 
zwolnienia z wymogów niektórych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, by 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z prawem do wolności 
wypowiedzi, a zwłaszcza prawem do 
uzyskiwania i udzielania informacji, co 
gwarantuje w szczególności art. 11 Karty 
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praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki ustawodawcze, które powinny 
określać wyjątki i odstępstwa konieczne do 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
prawami podstawowymi. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć takie 
wyjątki i odstępstwa, jeśli chodzi o zasady 
ogólne, prawa podmiotów danych, 
administratora i podmiot przetwarzający, 
przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, 
organy nadzorcze oraz współpracę i 
zgodność. Nie powinno to jednak 
powodować wprowadzenia przez państwa 
członkowskie wyjątków od innych 
przepisów rozporządzenia. W celu 
uwzględnienia znaczenia prawa do 
wolności wypowiedzi w każdym 
demokratycznym społeczeństwie, należy 
dokonać wykładni pojęć dotyczących tej 
wolności, takich jak szeroko rozumiane 
dziennikarstwo. Państwa członkowskie 
powinny zatem zaklasyfikować jako 
działalność „dziennikarską” do celów 
wyjątków i odstępstw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, działalność 
której przedmiotem jest ujawnianie opinii 
publicznej informacji, opinii lub 
pomysłów, niezależnie od nośnika 
wykorzystanego do ich przekazania. 
Działalność ta nie powinna być 
ograniczona do agencji medialnych i 
może być podejmowana zarówno w celach 
dochodowych, jak i w celach 
niedochodowych.

praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Powinno mieć to w szczególności 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w dziedzinie techniki 
audiowizualnej oraz w archiwach danych i 
bibliotekach prasowych.

Or. en

Poprawka 631
Cecilia Wikström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 121 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(121a) Niniejsze rozporządzenie pozwala 
na uwzględnienie zasady publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Dane osobowe w 
dokumentach przechowywanych przez 
organ publiczny lub podmiot publiczny 
mogą być ujawniane przez ten organ lub 
podmiot zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, któremu podlega ten 
organ publiczny lub podmiot publiczny. 
Takie prawodawstwo powinno godzić 
prawo do ochrony danych osobowych z 
zasadą publicznego dostępu do 
dokumentów urzędowych.

Or. en

Poprawka 632
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 123 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie swobodnego dostępu do danych medycznych ma kluczowe znaczenie dla badań 
nad zdrowiem publicznym. Niniejsze rozporządzenie przewiduje konieczność zadbania o 
równowagę między ochroną indywidualnych danych i działalnością badaczy zdrowia 
publicznego, aby umożliwić im prowadzenie badań medycznych.

Poprawka 633
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia. 
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, w 
granicach niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia. 

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, w 
granicach niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia. Porozumienia zbiorowe 
(układy zbiorowe, porozumienia 
zakładowe i porozumienia z komisją 
przedstawicielską) umożliwiają 
odstąpienie od przepisów rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, w 
granicach niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia.

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia i 
zabezpieczenia społecznego. Zatem w celu 
regulacji przetwarzania danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, przyjmowania w drodze 
ustawy przepisów szczególnych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w sektorze zatrudnienia i 
zabezpieczenia społecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak zatrudnienie, zabezpieczenie społeczne jest bardzo skomplikowaną dziedziną, 
której wiele szczegółowych kwestii jest regulowanych na szczeblu krajowym. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny móc przyjmować lub utrzymywać szczególne przepisy 
regulujące szczegóły ochrony danych w odniesieniu do instytucji publicznych w tym zakresie.

Poprawka 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, w 
granicach niniejszego rozporządzenia,
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze 
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danych osobowych w sektorze 
zatrudnienia.

zatrudnienia, przy przestrzeganiu 
przepisów i norm minimalnych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Jeżeli w danym państwie członkowskim 
istnieje ustawowa podstawa dla 
uregulowania spraw z zakresu stosunku 
zatrudnienia w drodze porozumienia 
między przedstawicielami pracowników i 
kierownictwem przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstwa dominującego w grupie 
przedsiębiorstw (układ zbiorowy) lub w 
trybie dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 6 maja 2009 r. w 
sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
takie porozumienie powinno regulować 
także przetwarzanie danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia, o ile nie podważa 
się przepisów i norm minimalnych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, w 
granicach niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w sektorze

(124) Zasady ogólne ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinny mieć także 
zastosowanie w kontekście zatrudnienia.
Zatem w celu regulacji przetwarzania 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość,
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
przyjmowania w drodze ustawy przepisów 
szczególnych dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w kontekście
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zatrudnienia. zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 637
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124a) W państwach członkowskich, w 
których regulowanie wysokości płac i 
innych warunków pracy pozostawiono w 
gestii podmiotów na rynku pracy za 
pośrednictwem układów zbiorowych, przy 
stosowaniu art. 6 ust. 1 lit. f) należy 
szczególnie uwzględnić obowiązki i prawa 
partnerów społecznych na mocy układów 
zbiorowych.

Or. en

Poprawka 638
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 124 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(124a) Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się przy uwzględnieniu szczególnego 
charakteru sportu, o którym mowa w art. 
165 TFUE, mając na uwadze, że sport 
służy interesom publicznym dzięki swojej 
roli społecznej.

Or. en
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Poprawka 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 125

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(125) Zgodne z prawem przetwarzanie
danych osobowych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych powinno także respektować 
inne odnośne przepisy, takie jak dotyczące 
prób klinicznych.

(125) Zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych powinno także respektować 
inne odnośne przepisy, takie jak dotyczące 
prób klinicznych. Komisja etyczna ds. 
badań, o której mowa w art. 83, powinna 
kierować się zasadami określonymi w 
Deklaracji helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy, a także spełniać 
wszelkie wymogi obowiązujące w 
państwach członkowskich i zgodne z 
prawem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka do motywu 125 oraz nowy art. 83 ust. 1c sprawią, że artykuł ten będzie 
spójny z Deklaracją helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy – Etyczne zasady 
prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi (2008), która określa, że komisje etyczne 
powinny być niezależne od badacza, od sponsora oraz od innych nieuprawnionych nacisków 
(przyszłe rozporządzenie w sprawie prób klinicznych).

Poprawka 640
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 125

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(125) Zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych powinno także respektować 
inne odnośne przepisy, takie jak dotyczące 
prób klinicznych.

(125) Zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych powinno także respektować 
inne odnośne przepisy, takie jak dotyczące 
prób klinicznych. Komisja etyczna ds. 
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badań, o której mowa w art. 83, powinna 
kierować się zasadami określonymi w 
Deklaracji helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy, a także spełniać 
wszelkie wymogi obowiązujące w 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 125

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(125) Zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych powinno także respektować 
inne odnośne przepisy, takie jak dotyczące 
prób klinicznych.

(125) Zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych powinno także respektować 
inne odnośne przepisy, takie jak dotyczące 
prób klinicznych. Obejmuje to również 
komisje etyczne, zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zbliżania przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do 
wdrożenia zasady dobrej praktyki 
klinicznej w prowadzeniu badań 
klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli z przyczyn praktycznych, np. w trakcie badań wykorzystujących dane z rejestrów, 
niemożliwe jest uzyskanie zgody od wszystkich podmiotów danych, weryfikacja badania przez 
eksperckie komisje etyczne jest szczególnie istotna dla zagwarantowania, że potencjalne 
ryzyko dla integralności osobistej będzie współmierne do wartości naukowej i potencjalnych 
osiągnięć tego badania.
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Poprawka 642
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 125 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(125a) Dane osobowe mogą być również 
przedmiotem dalszego przetwarzania w 
celu ich zarchiwizowania. W takim 
przypadku prawo do ochrony danych 
osobowych musi być powiązane z 
przepisami dotyczącymi zasobów 
archiwalnych, które gwarantują prawo 
społeczeństw do poznania swojej historii 
oraz prawo dostępu obywateli do 
informacji administracyjnych. 
Powszechna deklaracja o archiwach, 
zatwierdzona w listopadzie 2011 r. na 36. 
sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 
podkreśla, że jako wiarygodne źródła 
informacji służące odpowiedzialnemu i 
przejrzystemu zarządzaniu, archiwa 
odgrywają podstawową rolę w rozwoju 
społeczeństw, przyczyniając się do 
ukształtowania i zachowania pamięci 
indywidualnej i zbiorowej. Jeżeli chodzi o 
międzynarodowe transfery danych 
osobowych, są one realizowane bez 
uszczerbku dla zasad mających 
zastosowanie do obiegu dóbr kulturalnych 
i dziedzictwa narodowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO. Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.
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Poprawka 643
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 126

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(126) Do celów niniejszego rozporządzenia 
badania naukowe powinny obejmować 
badania podstawowe, badania stosowane 
oraz badania finansowane ze środków 
prywatnych, a ponadto powinny 
uwzględniać cel Unii określony w art. 179 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej polegający na ustanowieniu 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

(126) Do celów niniejszego rozporządzenia 
badania naukowe powinny obejmować 
badania podstawowe, badania stosowane 
oraz badania finansowane ze środków 
prywatnych w rozumieniu art. 13 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, a 
ponadto powinny uwzględniać cel Unii 
określony w art. 179 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
polegający na ustanowieniu europejskiej 
przestrzeni badawczej. Badania opinii i 
badania społeczne stanowią część badań 
naukowych. Badania rynku nie wchodzą z 
zasady w zakres definicji badań 
naukowych.

Or. en

Poprawka 644
Alexandra Thein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 127

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(127) Jeśli chodzi o uprawnienia organów 
nadzorczych w zakresie uzyskania od 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dostępu do danych 
osobowych oraz dostępu do ich 
pomieszczeń, państwa członkowskie mogą 
przyjąć w drodze ustawy, w granicach 
niniejszego rozporządzenia, przepisy 
szczególne mające na celu ochronę
obowiązku zachowania tajemnicy 
służbowej lub innej równoważnej 
tajemnicy, w zakresie w jakim jest to 

(127) Państwa członkowskie mogą przyjąć
w drodze ustawy przepisy szczególne
dotyczące uprawnień organów 
nadzorczych oraz wyjątków lub odstępstw 
od postanowień rozdziałów II-IV w celu
ochrony obowiązku zachowania tajemnicy 
służbowej lub innej równoważnej 
tajemnicy, w zakresie, w jakim jest to 
konieczne, by pogodzić prawo do ochrony 
danych osobowych z obowiązkiem 
zachowania tajemnicy służbowej.
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konieczne, by pogodzić prawo do ochrony 
danych osobowych z obowiązkiem 
zachowania tajemnicy służbowej.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (np. w przypadku notariuszy lub doradców 
podatkowych) musi mieć pierwszeństwo przed przepisami dotyczącymi ochrony danych. 
Dotyczy to nie tylko przewidzianej już w art. 84 możliwości przyjmowania przez państwa 
członkowskie odmiennych przepisów dotyczących uprawnień dochodzeniowych organów 
nadzorczych względem podmiotów podlegających obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej, lecz także możliwości dostosowania w razie konieczności konkretnych przepisów 
w zakresie ochrony danych.

Poprawka 645
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 127 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(127a) Z uwagi na pewność prawną 
niniejsze rozporządzenie nie powinno 
prowadzić do konfliktów z 
prawodawstwem sektorowym w 
odniesieniu do obowiązków prawnych 
oraz do nieprzewidzianych prawem 
zaleceń i wymogów wypływających z 
takiego prawodawstwa sektorowego, na 
przykład w sektorze zdrowia lub sektorze 
bankowym.

Or. en

Poprawka 646
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 127 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(127a) Obowiązek poinformowania 
podmiotu danych o celach przetwarzania 
danych, prawie do usunięcia danych, 
prawie do przenoszenia danych, prawie do 
zgłoszenia sprzeciwu, obowiązku podjęcia 
środków gwarantujących poszanowanie 
przepisów, a także zakazie przekazywania 
danych do krajów spoza Unii Europejskiej 
nie ma zastosowania do przetwarzania 
informacji związanych z obowiązkami 
zawodowymi danej osoby, takich jak 
informacje dotyczące pracodawcy, nazwa 
stanowiska pracy, funkcja, adres 
służbowy, służbowy numer telefonu i 
faksu oraz adres poczty elektronicznej lub 
inne szczegóły organizacyjne. Podmioty 
danych powinny jednak mieć prawo 
zwrócenia się do administratora o 
nieujawnianie takich informacji 
dotyczących zatrudnienia stronom 
trzecim.

Or. en

Poprawka 647
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 128

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(128) Niniejsze rozporządzenie szanuje 
status przyznany na mocy prawa 
krajowego kościołom i stowarzyszeniom 
lub wspólnotom religijnym w państwach 
członkowskich i nie narusza tego statusu, 
jak uznano w art. 17 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
związku z tym, jeśli kościół w państwie 
członkowskim stosuje, w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe przepisy 

skreślony
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dotyczące ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych, te obowiązujące przepisy 
powinny mieć zastosowanie, jeżeli zostaną 
dostosowane do niniejszego 
rozporządzenia. Kościoły i stowarzyszenia 
religijne powinny być zobowiązane do 
ustanowienia całkowicie niezależnego 
organu nadzorczego.

Or. en

Poprawka 648
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 128

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(128) Niniejsze rozporządzenie szanuje 
status przyznany na mocy prawa 
krajowego kościołom i stowarzyszeniom 
lub wspólnotom religijnym w państwach 
członkowskich i nie narusza tego statusu, 
jak uznano w art. 17 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
związku z tym, jeśli kościół w państwie 
członkowskim stosuje, w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych, te obowiązujące przepisy 
powinny mieć zastosowanie, jeżeli zostaną 
dostosowane do niniejszego 
rozporządzenia. Kościoły i stowarzyszenia 
religijne powinny być zobowiązane do 
ustanowienia całkowicie niezależnego 
organu nadzorczego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 649
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 128

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(128) Niniejsze rozporządzenie szanuje 
status przyznany na mocy prawa 
krajowego kościołom i stowarzyszeniom 
lub wspólnotom religijnym w państwach 
członkowskich i nie narusza tego statusu, 
jak uznano w art. 17 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
związku z tym, jeśli kościół w państwie 
członkowskim stosuje, w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, 
te obowiązujące przepisy powinny mieć 
zastosowanie, jeżeli zostaną dostosowane 
do niniejszego rozporządzenia. Kościoły i 
stowarzyszenia religijne powinny być 
zobowiązane do ustanowienia całkowicie 
niezależnego organu nadzorczego.

(128) Niniejsze rozporządzenie szanuje 
status przyznany na mocy prawa 
krajowego kościołom i stowarzyszeniom 
lub wspólnotom religijnym w państwach 
członkowskich i nie narusza tego statusu, 
jak uznano w art. 17 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
związku z tym, jeśli kościół w państwie 
członkowskim stosuje, w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, 
te obowiązujące przepisy powinny mieć 
zastosowanie, jeżeli zostaną dostosowane 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma żadnego powodu, aby kościoły w UE posiadały własne organy ds. ochrony danych.

Poprawka 650
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 129

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 
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ochrony danych osobowych, oraz by 
zagwarantować swobodny przepływ 
danych osobowych w Unii, należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Akty delegowane powinny 
być w szczególności przyjmowane z 
poszanowaniem zgodności przetwarzania 
z prawem; określania kryteriów i 
warunków zgody dziecka, przetwarzania 
szczególnych kategorii danych; określania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnych wniosków i nadmiernych
opłat za wykonanie prawa podmiotu 
danych; kryteriów i wymogów dotyczących
informacji przekazywanych podmiotowi 
danych oraz w zakresie prawa dostępu;
prawa do bycia zapomnianym i do 
usunięcia danych; środków opartych na 
profilowaniu; kryteriów i wymogów w 
zakresie odpowiedzialności administratora, 
uwzględnienia danych już w fazie 
projektowania oraz ochrony danych jako 
opcji domyślnej; podmiotu 
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w
zakresie dokumentacji oraz 
bezpieczeństwa przetwarzania; kryteriów i 
wymogów w zakresie stwierdzenia 
naruszenia ochrony danych osobowych i 
zawiadomienia organu nadzorczego oraz
warunków, w których naruszenie danych 
osobowych może niekorzystnie wpłynąć na 
podmiot danych; kryteriów i warunków
operacji przetwarzania wymagających
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteriów i 
wymogów określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 
uprzedniej konsultacji; wskazania i 
określenia zadań inspektora ochrony 
danych; kodeksów postępowania;
kryteriów i wymogów w zakresie 
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i 
wymogów w zakresie przekazywania 
danych na podstawie wiążących reguł 
korporacyjnych; odstępstw dotyczących 
przetwarzania; sankcji 

ochrony danych osobowych, oraz by 
zagwarantować swobodny przepływ 
danych osobowych w Unii, należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. W szczególności należy 
przyjąć akty delegowane określające 
techniczne formaty wyrażania zgody; 
określające warunki dotyczące sposobów 
dostarczania informacji przy użyciu ikon i 
innych form graficznych; określające 
kryteria i warunki opłat za wykonanie 
prawa podmiotu danych; kryteria i wymogi 
dotyczące informacji przekazywanych 
podmiotowi danych oraz w zakresie prawa 
dostępu; prawo do bycia zapomnianym i 
do usunięcia danych; kryteria i wymogi 
weryfikacji odpowiedzialności 
administratora; kryteria i wymogi w 
zakresie stwierdzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych i zawiadomienia 
organu nadzorczego oraz warunki, w 
których naruszenie danych osobowych 
może niekorzystnie wpłynąć na podmiot 
danych; kryteria i warunki operacji 
przetwarzania wymagające
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteria i 
wymogi określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 
uprzedniej konsultacji; kodeksy
postępowania; kryteria i wymogi w 
zakresie mechanizmów certyfikacji;
odpowiedni poziom ochrony przyznanej 
przez państwo trzecie bądź organizację 
międzynarodową; sankcje 
administracyjne; przetwarzanie w celach 
zdrowotnych; przetwarzanie w kontekście 
zatrudnienia oraz przetwarzanie do celów 
badań historycznych, statystycznych i 
naukowych. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, a zwłaszcza z 
Europejską Radą Ochrony Danych. W 
trakcie przygotowywania i opracowywania 
aktów delegowanych Komisja powinna 
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administracyjnych; przetwarzania w
celach zdrowotnych; przetwarzania w 
kontekście zatrudnienia oraz przetwarzania
do celów badań historycznych, 
statystycznych i naukowych. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie swoich prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. W trakcie przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

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

Or. hu

Uzasadnienie

Rozwiązania graficzne ułatwiające rozumienie i zwiększające przejrzystość mogą opierać się 
na innych formach graficznych niż ikony. Nie należy wykluczać innych możliwości.

Poprawka 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 129

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(129) By spełnić cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie chronić 
podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawo do 
ochrony danych osobowych, oraz by 
zagwarantować swobodny przepływ 
danych osobowych w Unii, należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przy wdrażaniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia należy 
dopilnować, by żadne obowiązkowe 
wymogi dotyczące szczególnych 
właściwości technicznych nie zostały 
nałożone na produkty i usługi, w tym na
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kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnych wniosków i nadmiernych 
opłat za wykonanie prawa podmiotu 
danych; kryteriów i wymogów 
dotyczących informacji przekazywanych 
podmiotowi danych oraz w zakresie prawa 
dostępu; prawa do bycia zapomnianym i 
do usunięcia danych; środków opartych 
na profilowaniu; kryteriów i wymogów w 
zakresie odpowiedzialności 
administratora, uwzględnienia danych już 
w fazie projektowania oraz ochrony 
danych jako opcji domyślnej; podmiotu 
przetwarzającego; kryteriów i wymogów w 
zakresie dokumentacji oraz 
bezpieczeństwa przetwarzania; kryteriów i 
wymogów w zakresie stwierdzenia 
naruszenia ochrony danych osobowych i 
zawiadomienia organu nadzorczego oraz 
warunków, w których naruszenie danych 
osobowych może niekorzystnie wpłynąć 
na podmiot danych; kryteriów i warunków 
operacji przetwarzania wymagających 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie ochrony danych; kryteriów i 
wymogów określenia wysokiego stopnia 
szczególnych zagrożeń, które wymagają 
uprzedniej konsultacji; wskazania i 
określenia zadań inspektora ochrony 
danych; kodeksów postępowania; 
kryteriów i wymogów w zakresie 
mechanizmów certyfikacji; kryteriów i 
wymogów w zakresie przekazywania 
danych na podstawie wiążących reguł 
korporacyjnych; odstępstw dotyczących 
przetwarzania; sankcji 
administracyjnych; przetwarzania w 
celach zdrowotnych; przetwarzania w 
kontekście zatrudnienia oraz 
przetwarzania do celów badań 
historycznych, statystycznych i 
naukowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie swoich prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. W trakcie 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

urządzenia końcowe lub inne 
elektroniczne urządzenia komunikacyjne, 
co mogłoby utrudnić wprowadzanie tych 
urządzeń do obrotu oraz ich swobodny 
przepływ w państwach członkowskich i 
między nimi.
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przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 652
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 130

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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przyznanej przez państwo trzecie, 
terytorium bądź sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które 
Unia nie wyraziła zgody; wzajemnej 
pomocy; wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych na mocy mechanizmu 
współpracy. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. W tym 
kontekście Komisja powinna rozważyć 
wprowadzenie szczególnych środków dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi, aby 
zapewnić pełny udział Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji.

Poprawka 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 130

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(130) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie: 
opracowania standardowych formularzy 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych dziecka; standardowych 
procedur i formularzy w zakresie 
wykonywania praw przez podmioty 
danych; standardowych formularzy 

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

elektroniczne urządzenia komunikacyjne, 
co mogłoby utrudnić wprowadzanie tych 
urządzeń do obrotu oraz ich swobodny 
przepływ w państwach członkowskich i 
między nimi.

Or. en
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Poprawka 654
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 131

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(131) Procedurę sprawdzającą należy 
stosować w przypadku przyjmowania 
standardowych formularzy dotyczących 
zgody dziecka; standardowych procedur i 
formularzy w zakresie wykonywania praw 
przez podmioty danych; standardowych 
formularzy służących przekazywaniu 
informacji podmiotowi danych; 
standardowych formularzy i procedur 
dotyczących prawa dostępu; prawa 
przenoszenia danych; standardowych 
formularzy dotyczących 
odpowiedzialności administratora za 
uwzględnienie ochrony danych już w fazie 
projektowania, domyślną ochronę danych 
oraz dokumentację; szczególnych 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
przetwarzania; standardowego formatu i 
procedur dotyczących zawiadamiania 
organu nadzorczego o naruszeniu 
ochrony danych osobowych oraz 
przekazywania informacji o naruszeniu 
ochrony danych osobowych podmiotowi 
danych; standardów i procedur 
dotyczących oceny skutków w zakresie 
ochrony danych; formularzy i procedur 
dotyczących uprzedniego zezwolenia i 
uprzedniej konsultacji; technicznych 
standardów i mechanizmów certyfikacji; 
odpowiedniego poziomu ochrony 
przyznanej przez państwo trzecie, 
terytorium bądź sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim bądź też organizację 
międzynarodową; ujawnień, na które 
Unia nie wyraziła zgody; wzajemnej 
pomocy; wspólnych operacji; decyzji 
podejmowanych w ramach mechanizmu 
zgodności, zważywszy że akty te mają 
charakter ogólny.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi, aby 
zapewnić pełny udział Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji.

Poprawka 655
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 132

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(132) Komisja powinna przyjąć akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie, jeśli, w uzasadnionych 
przypadkach dotyczących państwa 
trzeciego, terytorium lub sektora, w 
którym przetwarzane są dane w tym 
państwie trzecim lub w organizacji 
międzynarodowej, które nie zapewniają 
odpowiedniego poziomu ochrony, oraz w 
odniesieniu do kwestii, o których 
poinformowały organy nadzorcze w 
ramach mechanizmu zgodności, jest to 
uzasadnione szczególnie pilną potrzebą.

skreślony

Or. en

Poprawka 656
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 134

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(134) Dyrektywa 95/46/WE powinna 
zostać uchylona niniejszym 
rozporządzeniem. Decyzje przyjęte przez 
Komisję oraz zezwolenia wydane przez 
organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 
95/46/WE powinny jednak pozostać w 

(134) Dyrektywa 95/46/WE powinna 
zostać uchylona niniejszym 
rozporządzeniem. Decyzje przyjęte przez 
Komisję oraz zezwolenia wydane przez 
organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 
95/46/WE powinny jednak pozostać w 
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mocy. mocy. To samo dotyczy porozumień lub 
uzgodnień międzynarodowych między UE 
lub jej państwem członkowskim a 
państwem trzecim, szczególnie tych 
zawartych w momencie, gdy obowiązywała 
już dyrektywa 95/46/WE.

Or. en

Poprawka 657
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 134

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(134) Dyrektywa 95/46/WE powinna 
zostać uchylona niniejszym 
rozporządzeniem. Decyzje przyjęte przez 
Komisję oraz zezwolenia wydane przez 
organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 
95/46/WE powinny jednak pozostać w 
mocy.

(134) Dyrektywa 95/46/WE powinna 
zostać uchylona niniejszym 
rozporządzeniem. Decyzje przyjęte przez 
Komisję oraz zezwolenia wydane przez 
organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 
95/46/WE powinny jednak pozostać w 
mocy. Decyzje Komisji oraz zezwolenia 
wydane przez organy nadzorcze, 
odnoszące się do przekazywania danych 
osobowych do państw trzecich, powinny 
pozostać w mocy przez okres przejściowy 
wynoszący dwa lata.

Or. en

Poprawka 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 139

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(139) Biorąc pod uwagę, jak podkreślił 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, iż prawo do ochrony danych 
osobowych nie jest prawem 

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

bezwzględnym, lecz musi być 
rozpatrywane w odniesieniu do funkcji, 
jaką pełni w społeczeństwie oraz do 
aktualnych i potencjalnych postępów w 
nauce, ochronie zdrowia i technologii, a 
także musi być równoważone innymi 
podstawowymi prawami, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, niniejsze 
rozporządzenie respektuje podstawowe 
prawa i przestrzega zasad uznanych w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej zapisanych w Traktacie, 
zwłaszcza prawa do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, domu i 
komunikowania się, prawa do ochrony 
danych osobowych, wolności myśli, 
sumienia i religii, wolności wypowiedzi i 
informacji, wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawa do 
własności, w szczególności do ochrony 
własności intelektualnej, prawa do 
skutecznego środka ochrony prawnej, 
rzetelnego procesu sądowego oraz 
różnorodności kulturowej, religijnej i 
językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie adresów IP stanowi często mający kluczowe znaczenie element dochodzeń w 
sprawie naruszeń prawa własności intelektualnej na podstawie dyrektywy 2004/48/WE i 
niniejsze rozporządzenie nie powinno go uniemożliwiać.

Poprawka 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ustęp 3 nie wpływa na przyjmowane 
przez państwa członkowskie środki 
legislacyjne zapewniające korzystniejsze 
warunki dla podmiotów danych w 
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odniesieniu do ochrony ich danych, w 
szczególności do celów art. 80 i 84.

Or. en

Poprawka 660
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany oraz innych 
rodzajów przetwarzania danych 
osobowych, stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część 
zbioru danych.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie – bez względu na 
zastosowane metody – do przetwarzania 
danych osobowych w sposób w całości lub 
w części zautomatyzowany oraz innych 
rodzajów przetwarzania danych 
osobowych, stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część 
zbioru danych.

Or. it

Uzasadnienie

Wymóg ochrony danych jest niezależny od zastosowanego sposobu przetwarzania danych i 
powinien być neutralny w odniesieniu do obecnych i przyszłych technologii przetwarzania.

Poprawka 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany oraz innych 
rodzajów przetwarzania danych 
osobowych, stanowiących część zbioru 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w sposób w całości lub w 
części zautomatyzowany, bez 
dyskryminowania któregokolwiek sposobu 
przetwarzania, oraz innych rodzajów 
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danych lub mających stanowić część 
zbioru danych.

przetwarzania danych osobowych, 
stanowiących część zbioru danych lub 
mających stanowić część zbioru danych.

Or. en

Poprawka 662
Monika Hohlmeier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przez sądy, prokuratury i zakłady 
karne w ramach wykonania kary;

Or. de

Uzasadnienie

Działalność sądów i komorników sądowych w ramach egzekwowania prawa powinna zostać 
w możliwie największym stopniu wyłączona z zakresu stosowania przewidywanych przepisów. 

Poprawka 663
Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają w sprzeczności z przepisami 
innego aktu unijnego dotyczącego 
szczególnych aspektów przetwarzania 
danych osobowych w konkretnych 
sektorach, przepisy tego innego aktu 
unijnego mają pierwszeństwo i stosuje się 
je do tych konkretnych sektorów.

Or. en
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Poprawka 664
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) które zostały zebrane przed datą 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, o której mowa w art. 91; 

Or. fr

Poprawka 665
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) które rozpoczęło się przed datą wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, o 
której mowa w art. 91;

Or. fr

Poprawka 666
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. en
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Poprawka 667
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do instytucji, organów, urzędów i agencji 
Unii.

Poprawka 668
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy powinny mieć również zastosowanie do unijnych organów, urzędów i agencji.

Poprawka 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki skreślona
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organizacyjne Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Kompleksowe podejście do ochrony danych oznacza również, że w zakres rozporządzenia 
wchodzą również instytucje, organy, urzędy i agencje Unii.

Poprawka 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Instytucje i organy Unii nie powinny znaleźć się całkowicie poza zakresem niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli celem tego instrumentu jest ustanowienie w całej Unii jednolitych 
podstawowych zasad i gwarancji dotyczących przetwarzania danych osobowych, wyłączenie 
instytucji europejskich sprzyja, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, idei dwóch 
osobnych systemów prawnych: systemu państw członkowskich oraz systemu unijnego.

Poprawka 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przez państwa członkowskie w 
wykonywaniu działań wchodzących w 
zakres rozdziału 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

c) przez państwa członkowskie w 
wykonywaniu działań wchodzących w 
zakres tytułu V rozdziału 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. es
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Poprawka 672
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przez osobę fizyczną w celach innych 
niż zarobkowe w ramach własnych działań 
o charakterze czysto osobistym lub 
domowym, jeżeli osoba ta nie udostępnia 
danych nieograniczonej liczbie osób;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokami ETS w sprawach C-101/01 i C-73/07.

Poprawka 673
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 674
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przez osobę fizyczną w celu, którego 
nie można przypisać ani do jej 
działalności handlowej, ani do jej 
samodzielnej działalności zawodowej;

Or. de

Poprawka 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przez osobę fizyczną w celach innych 
niż zarobkowe w ramach własnych działań 
o charakterze czysto osobistym lub 
domowym, jeżeli osoba ta nie udostępnia 
danych nieograniczonej liczbie osób;

Or. en

Poprawka 676
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Z założenia dane osobowe nie powinny być udostępniane nieograniczonej liczbie osób.

Poprawka 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przez osobę fizyczną w ramach 
własnych działań o charakterze czysto 
prywatnym lub domowym, o ile dane 
osobowe nie są publikowane; dalsze 
przetwarzanie takich danych osobowych 
do innych celów musi być uzależnione od 
zgody podmiotu danych; wyjątek ten nie 
powinien mieć zastosowania do 
przetwarzania danych osobowych w 
celach związanych z działalnością 
zawodową lub handlową; prawa stron 
trzecich muszą być w szczególności 
uwzględniane przy wykorzystywaniu 
danych wrażliwych;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza ograniczenie wyłączenia dotyczącego przetwarzania danych 
o charakterze domowym. Nawet przy wykorzystywaniu danych do użytku prywatnego lub 
rodzinnego należy stosować pewne normy i zasady ochrony prywatności.

Poprawka 678
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przez małe przedsiębiorstwa w ramach 
swojej wyłącznej działalności i wyłącznie 
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do użytku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przez mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie 
z zaleceniem Komisji nr 2003/361, w 
ramach swojej własnej działalności i w 
odniesieniu do danych przeznaczonych 
wyłącznie do ich użytku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 680
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania, albo wykonywania kar 
kryminalnych.

e) przez właściwe organy publiczne do 
celów zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich lub ścigania, albo 
wykonywania kar kryminalnych.

Or. en

Poprawka 681
Dimitrios Droutsas

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

e) przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania, albo wykonywania kar 
kryminalnych.

e) przez właściwe organy publiczne do 
celów zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania, albo 
wykonywania kar kryminalnych.

Or. en

Poprawka 682
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania, albo wykonywania kar 
kryminalnych.

e) przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania albo wykonywania kar.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 683
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które zostały zanonimizowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie na ma zastosowania do przetwarzania danych anonimowych (zob. 
definicja w art. 4).

Poprawka 684
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) do celów badań historycznych, 
statystycznych i naukowych;

Or. en

Poprawka 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) prowadzonego przez pracodawcę jako 
część przetwarzania danych osobowych 
pracownika w kontekście zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które zostały zanonimizowane w 
rozumieniu art. 4 pkt 2c;
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Or. en

Poprawka 687
Sarah Ludford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) które zostały zanonimizowane;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres rozporządzenia nie powinien również obejmować danych anonimowych.

Poprawka 688
Louis Michel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przez organizacje sportowe do celów 
zapobiegania wszelkim naruszeniom 
integralności sportu w związku z 
ustawianiem meczów i dopingiem, a także 
do celów wykrywania tych naruszeń i 
prowadzenia odnośnych dochodzeń;

Or. en

Poprawka 689
Bernd Lange

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



AM\928599PL.doc 61/164 PE506.145v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w trakcie działania, które można 
przypisać działalności zawodowej lub 
handlowej podmiotu danych;

Or. de

Poprawka 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przez kościoły oraz stowarzyszenia i 
wspólnoty religijne;

Or. de

Uzasadnienie

Jednoznaczne wyłączenie przetwarzania danych przez kościoły i wspólnoty religijne wyraźniej 
uwzględnia wymogi określone w art. 17 TFUE niż przewidziany w art. 84 zwykły przepis 
przejściowy dotyczący istniejącego prawa ochrony danych w przypadku kościołów i 
stowarzyszeń religijnych.

Poprawka 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es
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Poprawka 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, które 
identyfikują daną osobę na rynku;

Or. en

Poprawka 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) osób fizycznych, których dane są 
ujawniane publicznie w rezultacie 
wykonywania przez nie obowiązków 
zawodowych, takie jak nazwisko, dane 
kontaktowe i funkcja;

Or. en

Poprawka 694
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) prowadzonego przez pracodawcę jako 
część przetwarzania danych osobowych 
pracownika w kontekście zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) przez uprawnione organy w celu 
opracowania spisów wyborców;

Or. es

Poprawka 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) które zostały zanonimizowane;

Or. en

Poprawka 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli odrębne przepisy prawa Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich 
przewidują bardziej zaawansowaną 
ochronę danych osobowych niż niniejsze 
rozporządzenie, przepisy te wdraża się w 
sposób uzupełniający. Dotyczy to w 
szczególności chronionej prawem 
tajemnicy, np. tajemnicy bankowej.
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Or. en

Poprawka 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Informacje ujawniane zgodnie z 
prawem w krajowych rejestrach 
podmiotów gospodarczych nie są 
chronione na mocy niniejszego 
rozporządzenia w zakresie, w jakim służą 
one identyfikacji podmiotów na rynku.

Or. en

Poprawka 699
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Art. 7 ust. 4, art. 15 ust. 1 lit. e), art. 
17, art. 18, art. 22 lit. c) i e), art. 33, 35, 
36, 37 oraz art. 79 ust. 4, 5, 6 i 7 
niniejszego rozporządzenia nie mają 
zastosowania do przetwarzania danych 
osobowych przez organy publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest bardzo szczegółowe, a surowe przepisy mają negatywne konsekwencje 
dla organów publicznych. Większość operacji przetwarzania danych wykonywanych przez 
organy publiczne ma charakter wyłącznie krajowy, a dane są przetwarzane przede wszystkim 
w ramach działań wykonywanych wyłącznie przez organy publiczne, takich jak wypłata 
świadczeń socjalnych, i nigdy z zamiarem osiągnięcia zysku. W związku z tym proponuje się, 
aby rozporządzenie nie miało zastosowania do przetwarzania danych przez organy publiczne.
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Poprawka 700
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w zakładzie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego na 
terytorium Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii w kontekście 
działalności prowadzonej w zakładzie 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego na terytorium Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Administratorzy danych z siedzibą w UE, przetwarzający wyłącznie nieeuropejskie dane w 
krajach trzecich, powinni być wyłączeni z zakresu rozporządzenia, aby umożliwić im 
konkurowanie na rynkach nieunijnych, na których administratorzy danych nie podlegają 
przepisom niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 701
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w zakładzie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego na 
terytorium Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii w kontekście 
działalności prowadzonej w zakładzie 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego na terytorium Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest ochrona danych osobowych podmiotów danych 
zamieszkałych w UE. W przypadku danych nieistotnych z punktu widzenia UE (tj. 
przetwarzania danych osobowych podmiotów danych zamieszkałych poza UE) niniejsza 
poprawka jest istotna dla wyrównania szans firm z UE i spoza UE.

Poprawka 702
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w zakładzie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego na 
terytorium Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych, jeżeli dochodzi do niego na 
terytorium Unii lub w miejscu, w którym 
na mocy prawa międzynarodowego ma 
zastosowanie prawo krajowe państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w kontekście działalności 
prowadzonej w zakładzie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego na 
terytorium Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii w kontekście 
działalności prowadzonej w zakładzie 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego na terytorium Unii.

Or. en
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Poprawka 704
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora niemającego siedziby w 
Unii, gdy przetwarzanie wiąże się z:

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający, który nie ma siedziby w 
Unii.

a) oferowaniem towarów lub usług takim 
podmiotom danych w Unii, lub 
b) monitorowaniem ich zachowania.

Or. en

Poprawka 705
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora niemającego siedziby w 
Unii, gdy przetwarzanie wiąże się z:

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie – o ile jest to prawnie 
możliwe i zgodne z systemem prawnym 
kraju trzeciego – do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora niemającego siedziby w 
Unii, gdy przetwarzanie wiąże się z:

Or. en

Poprawka 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora niemającego siedziby w 
Unii, gdy przetwarzanie wiąże się z:

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych podmiotów danych mających 
miejsce zamieszkania w Unii przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający, który nie ma siedziby w 
Unii.

a) oferowaniem towarów lub usług takim 
podmiotom danych w Unii, lub 
b) monitorowaniem ich zachowania.

Or. en

Poprawka 707
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferowaniem towarów lub usług takim 
podmiotom danych w Unii, lub

a) oferowaniem towarów i usług takim 
podmiotom danych w Unii, w tym również 
usług świadczonych nieodpłatnie osobom 
fizycznym, lub

Or. en

Poprawka 708
Alexander Alvaro

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

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez administratora, który nie 
ma siedziby na terytorium Unii, lecz w 
miejscu, w którym na mocy prawa 
międzynarodowego publicznego ma 
zastosowanie prawo krajowe państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych podmiotów 
danych mających miejsce zamieszkania w Unii przez administratora lub podmiot 
przetwarzający, który nie ma siedziby w Unii.

Poprawka 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez administratora, który nie 
ma siedziby na terytorium Unii, lecz w 
miejscu, w którym na mocy prawa 
międzynarodowego publicznego ma 
zastosowanie prawo krajowe państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 710
Axel Voss

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

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez administratora, który nie 
ma siedziby na terytorium Unii, lecz w 
miejscu, w którym na mocy prawa 
międzynarodowego publicznego ma 
zastosowanie prawo krajowe państwa 
członkowskiego.

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 711
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez administratora, który nie 
ma siedziby na terytorium Unii, lecz w 
miejscu, w którym na mocy prawa 
międzynarodowego publicznego ma 
zastosowanie prawo krajowe państwa 
członkowskiego.

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez administratora, który nie 
ma siedziby na terytorium Unii, lecz w 
miejscu, w którym na mocy prawa 
międzynarodowego publicznego ma 
zastosowanie prawo krajowe państwa 
członkowskiego. Rozporządzenie nie 
narusza przepisów krajowych, którym 
podlega administrator.

Or. de

Poprawka 712
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przesunięty do definicji danych osobowych.

Poprawka 713
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 714
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 

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

wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną współpracującą z 
administratorem, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby, a także 
która nie działa w ramach swoich 
obowiązków zawodowych;

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykorzystywane do identyfikacji powinny być bezpośrednio związane z 
administratorem danych i jego partnerami umownymi. Niektóre szczególne sytuacje mogłyby 
być trudne do ocenienia, ponieważ w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą (hydraulik, lekarz) jako niezależny usługodawca i korzystającej z tego samego 
telefonu do celów biznesowych i prywatnych zaciera się granica pomiędzy osobami fizycznymi 
i prawnymi. Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych 
niedziałających w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Poprawka 716
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub przynajmniej 

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

ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości tej osoby; osoby fizycznej nie 
uznaje się za identyfikowalną, jeżeli 
identyfikacja wymaga niewspółmiernych 
nakładów czasu, wysiłków lub zasobów 
materialnych;

Or. en

Poprawka 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tekst pochodzi z opinii komisji ITRE. Poprawka wyjaśnia, że aby móc zidentyfikować podmiot 
danych należy założyć związek z administratorem. Dane wykorzystywane w ramach 
wykonywania obowiązków zawodowych nie są objęte definicją danych osobowych.
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Poprawka 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych" oznacza 
zidentyfikowaną lub możliwą do 
zidentyfikowania osobę fizyczną, której 
tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio za pomocą dostępnych 
technicznie środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora, lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, a których użycie nie 
wymaga nadmiernych kosztów, czasu lub 
skomplikowanych działań;

Or. pl

Poprawka 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przynajmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla fizycznej, 
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, 
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości tej osoby lub tego 
gospodarstwa domowego;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie wyłączenia dotyczącego gospodarstw domowych.

Poprawka 720
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można jednoznacznie
zidentyfikować, bezpośrednio lub 
pośrednio, za pomocą wszelkich środków,
którymi dysponuje administrator, 
szczególnie przez odniesienie do numeru 
identyfikacyjnego, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora online lub 
przynajmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla fizycznej, 
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, 
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości tej osoby;

Or. de

Poprawka 721
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1



AM\928599PL.doc 77/164 PE506.145v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu

Uzasadnienie

Tożsamość narodowa to szczególna sprawa i składa się na nią więcej elementów niż jedynie 
miejsce zamieszkania. 

Poprawka 722
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych;

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej („podmiotu danych”); osoba 
możliwa do zidentyfikowania to taka 
osoba, która może zostać zidentyfikowana 
bezpośrednio lub pośrednio, w 
szczególności na podstawie numeru 
identyfikacyjnego lub co najmniej jednego 
znaku szczególnego związanego z jej 
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tożsamością fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową czy społeczną („identyfikatory 
osobiste”);

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zgodna z dyrektywą 95/46.

Poprawka 723
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych;

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej („podmiotu danych”); osoba 
możliwa do zidentyfikowania to osoba, 
której tożsamość można ustalić 
bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie 
przez powołanie się na numer 
identyfikacyjny lub na co najmniej jeden 
szczególny czynnik określający jej 
fizyczną, fizjologiczną, umysłową, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość;

Or. de

Uzasadnienie

Z dyrektywy 95/46/WE.

Poprawka 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie
informacje dotyczące podmiotu danych;

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie
dane dotyczące podmiotu danych, którego 
szczególna tożsamość może być 
zidentyfikowana, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez administratora lub inną 
osobę fizyczną lub prawną 
współpracującą z administratorem;

Or. en

Poprawka 725
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych;

(2) „dane osobowe” oznaczają wszelkie 
informacje dotyczące podmiotu danych, 
jeżeli informacje te można uznać za 
dotyczące tego podmiotu danych;
informacje, które nie pozwalają na 
identyfikację podmiotu danych, oraz 
informacje, które nie pozwoliłyby na taką 
identyfikację bez niewspółmiernego 
nakładu czasu, wysiłku lub zasobów 
materialnych, nie są uznawane za dane 
osobowe;

Or. en

Poprawka 726
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „dane opatrzone pseudonimem” 
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oznaczają dane osobowe, z których 
usunięto identyfikatory tożsamości, 
chociaż utrzymano link do tych 
identyfikatorów tożsamości, 
umożliwiający przyporządkowanie danych 
do podmiotu danych każdemu, kto 
posiada dostęp do kodów do linków;

Or. en

Uzasadnienie

Dane opatrzone pseudonimem wprowadzane są jako forma danych osobowych, tym samym 
wprowadza się w całym rozporządzeniu odrębny zestaw przepisów ich dotyczących.

Poprawka 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „numer identyfikacyjny” oznacza 
każdy kod numeryczny, alfanumeryczny 
lub im podobny używany zwykle w 
środowisku internetowym, z wyłączeniem 
kodów przypisanych przez publiczny lub 
kontrolowany przez państwo organ do 
celów identyfikacji osoby fizycznej jako 
indywidualnej jednostki;

Or. en

Poprawka 728
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „pseudonim” oznacza unikatowy 
identyfikator, który jest specyficzny dla 
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danego kontekstu i nie pozwala na 
bezpośrednią identyfikację osoby 
fizycznej, lecz umożliwia wyodrębnienie 
podmiotu danych;

Or. en

Poprawka 729
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja „danych opatrzonych pseudonimem”.

Poprawka 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „dane opatrzone pseudonimem” 
oznaczają wszelkie dane osobowe zebrane, 
zmienione lub w inny sposób 
przetworzone w taki sposób, że nie można 
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ich jako takich przyporządkować 
podmiotowi danych bez wykorzystania 
dodatkowych danych, które podlegają 
odrębnej i odmiennej kontroli technicznej 
i organizacyjnej w celu zagwarantowania, 
że taki brak przyporządkowania lub że 
takie przyporządkowanie wymagałoby 
niewspółmiernego nakładu czasu, kosztów 
i wysiłku;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 731
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „dane anonimowe” oznaczają dane, 
których nie da się w jakikolwiek sposób 
przyporządkować do podmiotu danych, 
ponieważ wszystkie odniesienia do 
identyfikatorów tożsamości na stałe i 
całkowicie usunięto; z tego względu dane 
anonimowe nie podlegają niniejszemu 
rozporządzeniu;

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rozporządzenie powołuje się do danych anonimowych, powinno je również zdefiniować.
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Poprawka 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 733
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „dane anonimowe” lub „dane 
dostatecznie zanonimizowane” oznaczają 
dane osobowe, które zmieniono w taki 
sposób, że informacji nie da się już 
przyporządkować do dającej się 
zidentyfikować osoby fizycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja „danych anonimowych”.

Poprawka 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „dane anonimowe” oznaczają 
wszelkie dane osobowe zebrane, 
zmienione lub w inny sposób 
przetworzone tak, że nie można ich 
przyporządkować podmiotowi danych;
dane anonimowe nie są uznawane za 
dane osobowe;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE i IMCO.

Poprawka 735
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) „dane zaszyfrowane” oznaczają dane 
osobowe, które za pomocą 
technologicznych środków ochrony stały 
się nieczytelne dla każdego, kto nie jest 
uprawniony do dostępu do nich;

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rozporządzenie powołuje się na dane zaszyfrowane, powinno je również zdefiniować.

Poprawka 736
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) „numer identyfikacyjny” oznacza 
każdy kod numeryczny, alfanumeryczny 
lub im podobny używany zwykle w 
środowisku internetowym, z wyłączeniem 
kodów przypisanych przez publiczny lub 
kontrolowany przez państwo organ do 
celów identyfikacji osoby fizycznej jako 
indywidualnej jednostki;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) „dane anonimowe” oznaczają 
wszelkie dane osobowe zebrane, 
zmienione lub w inny sposób 
przetworzone tak, że nie można ich 
przyporządkować podmiotowi danych;

Or. en

Poprawka 738
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) „profilowanie” oznacza gromadzenie, 
klasyfikowanie i rejestrowanie informacji 
opartych na danych osobowych lub 
anonimowych podmiotu danych, co ma na 
celu analizę wzorców zachowań 
indywidualnego podmiotu danych;

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rozporządzenie powołuje się na profilowanie, powinno je również zdefiniować.

Poprawka 739
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 740
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza wszelką 
formę automatycznego przetwarzania 
danych mającego służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych tej osoby 
fizycznej lub też analizie bądź 
przewidzeniu zwłaszcza wyników w pracy, 
sytuacji ekonomicznej, miejsca 
przebywania, zdrowia, preferencji 
osobistych, wiarygodności lub zachowania 
tej osoby fizycznej;

Or. en

Poprawka 741
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza wszelką 
formę automatycznego przetwarzania 
danych mającego służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych tej osoby 
fizycznej lub też analizie bądź 
przewidzeniu zwłaszcza wyników w pracy, 
sytuacji ekonomicznej, miejsca 
przebywania, zdrowia, preferencji 
osobistych, wiarygodności lub zachowania 
tej osoby fizycznej;

Or. en

Poprawka 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza wszelką 
formę automatycznego przetwarzania 
danych osobowych mającego służyć 
ocenie niektórych aspektów osobistych 
danej osoby fizycznej lub też analizie bądź 
przewidzeniu zwłaszcza wyników w pracy, 
sytuacji ekonomicznej, miejsca 
przebywania, zdrowia, preferencji 
osobistych, wiarygodności lub zachowania 
tej osoby fizycznej bądź dostosowaniu 
oferowanej usługi lub mającej 
zastosowanie decyzji do danej osoby, które 
może również polegać na określeniu, do 
jakiej/jakich kategorii dana osoba należy;

Or. fr

Poprawka 743
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane dotyczące cech fizycznych, 
fizjologicznych i behawioralnych danej 
osoby, które są unikatowe dla każdej 
osoby, takie jak wizerunek twarzy lub 
dane daktyloskopijne;

Or. fr

Poprawka 744
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja w brzmieniu dyrektywy 95/46.

Poprawka 745
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Rozróżnienie między administratorami wydaje się celowe, gdyż umożliwia nakładanie 
szczególnych obowiązków. Wymienieni niżej administratorzy bezpośrednio i pośrednio 
odpowiedzialni za przetwarzanie danych należą do nadrzędnej kategorii administratorów. 
W związku z tym podlegają oni ogólnym obowiązkom określonym w niniejszym 
rozporządzeniu, o ile nie przewidziano bardziej szczegółowych przepisów.

Poprawka 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja administratora powinna być oparta na decyzji dotyczącej celów, dla których dane 
osobowe są przetwarzane, a nie na warunkach i sposobach służących osiągnięciu tego celu.
Kontrola nad celem przetwarzania jest logiczną podstawą przyznawania różnych zakresów 
odpowiedzialności administratorom, którzy są odpowiedzialni za to, jakie dane i dlaczego są 
przetwarzane, oraz podmiotom przetwarzającym, odpowiedzialnym za to, w jaki sposób 
przetwarza się dane.

Poprawka 747
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE. Celem zmiany nie jest obniżenie poziomu ochrony 
jednostki, ale wyjaśnienie, że odpowiedzialność ponosi  tylko administrator, a nie osoba 
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przetwarzająca. Zobacz powiązane poprawki do art. 22, 24, 26 i 27.

Poprawka 749
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „administrator bezpośrednio 
odpowiedzialny za przetwarzanie danych”, 
który zbiera dane osobowe od podmiotu 
danych lub przetwarza je w inny sposób;

Or. de

Poprawka 750
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „administrator pośrednio 
odpowiedzialny za przetwarzanie danych”, 
który nie zbiera danych osobowych od 
podmiotu danych ani nie przetwarza ich w 
inny sposób;

Or. de

Poprawka 751
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) „podmiot projektujący” oznacza 
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osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, agencję lub inny podmiot, 
która/który tworzy systemy 
automatycznego przetwarzania i 
segregowania danych, przeznaczone do 
przetwarzania danych osobowych przez 
administratorów danych i podmioty 
przetwarzające dane, w tym wyposażenie 
wykorzystywane przez te osoby;

Or. fr

Poprawka 752
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „ochrona danych już w fazie 
projektowania” oznacza wbudowanie 
ochrony danych w cały cykl życia 
technologii, od wczesnego etapu 
projektowania, aż po ostateczne 
uruchamianie, stosowanie i ostateczne 
usuwanie;

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzenie definicji ochrony danych już w fazie projektowania, ponieważ 
pojęcie to pojawia się w tekście rozporządzenia.

Poprawka 753
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) „domyślna ochrona danych” oznacza 
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ustawienia dotyczące prywatności w 
usługach i produktach w taki sposób, aby 
były zgodne z ogólnymi zasadami ochrony 
danych, takimi jak przejrzystość, zasada 
minimalizacji danych, zasada celowości, 
integralność, minimalizacja 
przechowywania, możliwość interwencji i 
zasada sprawozdawczości;

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzenie definicji domyślnej ochrony danych, ponieważ pojęcie to 
pojawia się w tekście rozporządzenia.

Poprawka 754
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „strona trzecia” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, władzę publiczną, 
agencję lub inny organ niebędący 
podmiotem danych, ani kontrolerem 
danych, ani przetwarzającym lub jedną z 
osób, które pod bezpośrednim 
zwierzchnictwem kontrolera danych lub 
przetwarzającego dane są upoważnione do 
przetwarzania danych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja w brzmieniu dyrektywy 95/46.

Poprawka 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „strona trzecia” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, władzę publiczną, 
agencję lub inny organ niebędący 
podmiotem danych, ani kontrolerem 
danych, ani przetwarzającym lub jedną z 
osób, które pod bezpośrednim 
zwierzchnictwem kontrolera danych lub 
przetwarzającego dane są upoważnione do 
przetwarzania danych;

Or. en

Poprawka 756
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania potwierdzającego, 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
dotyczących go danych osobowych;
„wyraźne działanie potwierdzające” to 
jednoznaczne działanie będące 
konsekwencją wyboru i pociągające za 
sobą niezbędne przetworzenie danych w 
celu pełnego wykonania tego działania;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „wyraźnego działania potwierdzającego” jest zbyt niejasny i potrzebuje 
doprecyzowania.
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Poprawka 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i
jednoznaczne oświadczenie woli, przez 
które podmiot danych wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 758
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne i świadome
wyrażenie woli, w drodze oświadczenia, 
działania lub specjalnego zachowania, 
które w kontekście i okolicznościach w 
chwili wymaganego wyrażenia zgody 
oznacza zgodę podmiotu danych na 
przetwarzanie danych osobowych;

Or. en

Poprawka 759
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli – uprzednią 
deklarację woli („voluntatis declaratio”) –
przez które podmiot danych wyraża 
szczególną, świadomą i jednoznaczną
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych" oznacza 
dobrowolne, konkretne i świadome
oświadczenie woli, przez które podmiot 
danych, w drodze oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego, 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
dotyczących go danych osobowych; W 
szczególności w odniesieniu do usług 
społeczeństwa informacyjnego zgoda 
podmiotu danych może być pozyskiwana 
również drogą elektroniczną

Or. pl

Poprawka 761
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania potwierdzającego, 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
dotyczących go danych osobowych do 
jednego określonego celu lub większej 
liczby kompatybilnych i nierozłącznych 
celów;

Or. fr

Poprawka 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne i świadome 
oświadczenie woli, przez które podmiot 
danych wyraża zgodę na przetwarzanie 
dotyczących go danych osobowych;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg swobodnej, szczególnej i świadomej zgody zapewnia odpowiednią ochronę 
podmiotowi danych.  Nie jest jasne, co znaczy w praktyce wymaganie od podmiotu danych 
wyrażenia zgody w drodze „oświadczenia” lub „wyraźnego działania potwierdzającego”.

Poprawka 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 764
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i
jednoznaczne oświadczenie woli, przez 
które podmiot danych wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych; Milczenie lub bezczynność 
nie oznaczają same w sobie zgody;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 767
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza przypadkowe lub 
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, 
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie 
lub dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma przekonującego powodu, by ustalić, że warunkiem „naruszenia ochrony danych 
osobowych” jest naruszenie bezpieczeństwa.

Poprawka 768
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczym celem niniejszego rozporządzenia jest ochrona jednostek, dlatego potrzeba 
ściślejszej definicji naruszenia ochrony danych osobowych.
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Poprawka 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza przypadkowe lub 
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, 
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie 
lub dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en

Poprawka 770
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób, jeżeli takie dane osobowe nie 
stały się nieczytelne dla osób 
nieupoważnionych do dostępu do nich i 
jeżeli takie naruszenie powoduje lub może 
wywierać istotny negatywny wpływ na 
prywatność podmiotu danych;

Or. en
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Poprawka 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza przypadkowe lub 
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, 
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie 
lub dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en

Poprawka 772
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają
informacje dotyczące cech dziedzicznych, 
lub ich późniejszej zmiany, 
zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby, uzyskane dzięki 
analizie kwasu nukleinowego;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja „danych genetycznych” we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
powinna być zgodna z definicjami stosowanymi w innych dokumentach, np. z definicją 
„ludzkich danych genetycznych” wykorzystywaną w Międzynarodowej Deklaracji w sprawie 
Ludzkich Danych Genetycznych ONZ.  Ta poprawka jest spójna ze zmianami proponowanymi 
przez prezydencję Rady w wersji z dnia 22 czerwca 2012 r.
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Poprawka 773
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają wszelkie 
dane osobowe dotyczące genetycznych
cech osoby fizycznej, odziedziczonych lub 
nabytych na etapie wczesnego rozwoju 
prenatalnego, wynikające z analizy 
biologicznej próbki danej osoby, w 
szczególności z analizy chromosomów, 
kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) 
lub kwasu rybonukleinowego (RNA) lub 
analizy wszelkich innych elementów 
umożliwiających uzyskanie 
równoważnych informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne doprecyzowanie, co można rozumieć pod tak zdefiniowanym pojęciem.

Poprawka 774
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają
informacje dotyczące cech dziedzicznych, 
lub ich późniejszej zmiany, 
zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby, uzyskane dzięki 
analizie kwasu nukleinowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają
informacje dotyczące cech dziedzicznych, 
lub ich późniejszej zmiany, 
zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby;

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie „dane genetyczne” zawierają wystarczające informacje umożliwiające 
identyfikację osoby. Proponowana definicja „danych genetycznych” powinna zatem zostać 
doprecyzowana, by odnosić się tylko do danych osobowych. Definicję należy zatem także 
zmienić, by odnosiła się konkretnie do informacji uzyskanych w drodze analizy kwasu 
nukleinowego, żeby była spójna z innymi szeroko stosowanymi definicjami. Ta poprawka jest 
spójna ze zmianami proponowanymi przez prezydencję Rady w wersji z dnia 22 czerwca 2012 
r.

Poprawka 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają
informacje dotyczące cech dziedzicznych, 
lub ich późniejszej zmiany, 
zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby, uzyskane dzięki 
analizie kwasu nukleinowego;



PE506.145v01-00 106/164 AM\928599PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja powinna być zgodna z definicjami stosowanymi w innych 
dokumentach, np. z definicją „ludzkich danych genetycznych” wykorzystywaną w 
Międzynarodowej Deklaracji w sprawie Ludzkich Danych Genetycznych ONZ.

Poprawka 777
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) „dane genetyczne” oznaczają dane 
dotyczące cech genetycznych, uzyskane w 
drodze badania genetycznego lub analizy 
genetycznej przeprowadzonej w ramach 
badania genetycznego; cechy genetyczne 
to pochodzące od człowieka informacje 
genetyczne, odziedziczone lub nabyte 
podczas zapłodnienia lub do momentu 
urodzenia;

Or. de

Poprawka 778
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane dotyczące cech fizycznych, 
fizjologicznych i behawioralnych danej 
osoby, które umożliwiają jej precyzyjną 
identyfikację, takie jak wizerunek twarzy 
lub dane daktyloskopijne;

(11) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane osobowe dotyczące cech 
fizycznych, fizjologicznych i 
behawioralnych danej osoby, które 
umożliwiają jej precyzyjną identyfikację, 
takie jak wizerunek twarzy lub dane 
daktyloskopijne;
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Or. en

Uzasadnienie

Kwestia językowa.

Poprawka 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane dotyczące cech fizycznych, 
fizjologicznych i behawioralnych danej 
osoby, które umożliwiają jej precyzyjną 
identyfikację, takie jak wizerunek twarzy 
lub dane daktyloskopijne;

(11) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane osobowe dotyczące cech 
fizycznych, fizjologicznych i 
behawioralnych danej osoby, które 
umożliwiają jej precyzyjną identyfikację, 
takie jak wizerunek twarzy lub dane 
daktyloskopijne;

Or. en

Poprawka 780
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane dotyczące cech fizycznych, 
fizjologicznych i behawioralnych danej 
osoby, które umożliwiają jej precyzyjną 
identyfikację, takie jak wizerunek twarzy 
lub dane daktyloskopijne;

(11) „dane biometryczne” oznaczają 
wszelkie dane dotyczące cech fizycznych, 
fizjologicznych i behawioralnych danej 
osoby, które umożliwiają jej precyzyjną 
identyfikację, takie jak wizerunek twarzy 
lub dane daktyloskopijne, ale nie podpis;

Or. de

Poprawka 781
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają 
wszelkie informacje związane ze zdrowiem
fizycznym lub psychicznym danej osoby 
lub ze świadczeniem usług zdrowotnych na 
jej rzecz;

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają 
wszelkie informacje osobowe związane ze 
zdrowiem fizycznym lub psychicznym 
danej osoby lub ze świadczeniem usług 
zdrowotnych na jej rzecz;

Or. en

Poprawka 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają
wszelkie informacje związane ze 
zdrowiem fizycznym lub psychicznym 
danej osoby lub ze świadczeniem usług 
zdrowotnych na jej rzecz;

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają
dane osobowe związane ze zdrowiem 
fizycznym lub psychicznym danej osoby 
lub ze świadczeniem usług zdrowotnych na 
jej rzecz;

Or. en

Poprawka 783
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają 
wszelkie informacje związane ze zdrowiem 
fizycznym lub psychicznym danej osoby
lub ze świadczeniem usług zdrowotnych 
na jej rzecz;

(12) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają 
wszelkie informacje związane
bezpośrednio ze zdrowiem fizycznym lub 
psychicznym danej osoby;
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Or. en

Poprawka 784
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii.
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający,
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii;

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; lokalizacja administratora jest 
traktowana priorytetowo, jeżeli nie jest 
jasne, gdzie podejmuje się główne decyzje 
dotyczące celów, warunków i środków 
przetwarzania; jeśli decyzji dotyczących 
celów, warunków i sposobów 
przetwarzania danych osobowych nie 
podejmuje się w Unii, główną siedzibą jest 
miejsce, w którym odbywa się główna 
działalność w zakresie przetwarzania w 
kontekście działalności zakładu 
administratora w Unii. Jeśli chodzi o 
podmiot przetwarzający, „główna 
siedziba” oznacza miejsce, w którym 
znajduje się jego zarząd w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Podobny koncept zastosowano w przypadku wiążących reguł korporacyjnych.

Poprawka 785
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii.
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający,
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii;

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii.
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający,
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii, a 
jeżeli nie ma głównego zarządu w Unii, 
główną siedzibą jest miejsce, w którym 
prowadzi się główną działalność w 
zakresie przetwarzania; jeżeli chodzi o 
osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę organizacyjną lub 
inny podmiot, który działa jako 
administrator i podmiot przetwarzający, 
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym ustalono, że posiada główną 
siedzibę jako administrator;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dokonuje koniecznego doprecyzowania głównej siedziby.

Poprawka 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli (13) „główna siedziba” oznacza lokalizację 
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chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w 
Unii. Jeśli chodzi o podmiot 
przetwarzający, „główna siedziba” 
oznacza miejsce, w którym znajduje się 
jego zarząd w Unii;

określoną przez administratora danych 
lub podmiot przetwarzający w oparciu o 
następujące przejrzyste i obiektywne 
kryteria: lokalizacja europejskiej siedziby 
grupy lub lokalizacja przedsiębiorstwa 
należącego do grupy, któremu przypisano 
obowiązki w zakresie ochrony danych, lub 
lokalizacja przedsiębiorstwa, które jest 
najlepiej dostosowane (pod względem 
funkcji zarządzania, zdolności 
administracyjnych itp.), aby zająć się 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i egzekwować je, lub
miejsce, w którym podejmowane są 
główne decyzje dotyczące celów
przetwarzania dla grupy regionalnej;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE. Te kryteria są stosowane dla określenia
odpowiedniego organu ds. ochrony danych w wiążących regułach korporacyjnych i 
udowodniły swoją skuteczność.

Poprawka 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii.
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający,

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii.
Dla określenia głównej działalności w 
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„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii;

zakresie przetwarzania, należy wziąć pod 
uwagę elementy faktyczne, takie jak 
fizyczne umiejscowienie serwerów z 
danymi, centralizacja głównej działalności 
w zakresie przetwarzania czy dominujący 
wpływ jednej konkretnej siedziby; Jeśli 
chodzi o podmiot przetwarzający, „główna 
siedziba” oznacza miejsce, w którym 
znajduje się jego zarząd w Unii;

Or. en

Poprawka 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w Unii.
Jeśli chodzi o podmiot przetwarzający, 
„główna siedziba” oznacza miejsce, w 
którym znajduje się jego zarząd w Unii;

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; w przypadku grupy 
przedsiębiorstw jest to miejsce siedziby 
przedsiębiorstwa o pozycji dominującej w 
stosunku do reszty grupy w zakresie 
polityki ochrony danych; jeśli decyzji 
dotyczących celów, warunków i sposobów 
przetwarzania danych osobowych nie 
podejmuje się w Unii, główną siedzibą jest 
miejsce, w którym odbywa się główna 
działalność w zakresie przetwarzania w 
kontekście działalności zakładu 
administratora w Unii; te same zasady 
stosuje się do podmiotu przetwarzającego;
właściwy organ jest informowany przez 
administratora i podmiot przetwarzający o 
wybranej siedzibie;

Or. en
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Poprawka 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „główna siedziba” oznacza, jeśli 
chodzi o administratora, jego siedzibę w 
Unii, w której podejmowane są 
najważniejsze decyzje dotyczące celów,
warunków i sposobów przetwarzania 
danych; jeśli decyzji dotyczących celów, 
warunków i sposobów przetwarzania 
danych osobowych nie podejmuje się w 
Unii, główną siedzibą jest miejsce, w 
którym odbywa się główna działalność w 
zakresie przetwarzania w kontekście 
działalności zakładu administratora w 
Unii. Jeśli chodzi o podmiot 
przetwarzający, „główna siedziba” 
oznacza miejsce, w którym znajduje się 
jego zarząd w Unii;

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

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek łączy pojęcie siedziby głównej z pojęciem „najważniejszych decyzji dotyczących 
celów, warunków i sposobów przetwarzania danych osobowych...”. Jest to kryterium z jednej 
strony dość niepewne, a z drugiej strony najważniejsze decyzje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych w pewien sposób i tak zawsze będą połączone w większym lub mniejszym 
stopniu z procesem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, dlatego pewniejsze jest 
wykorzystanie kryterium centrum decyzyjnego przedsiębiorstwa.

Poprawka 790
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) „właściwy organ nadzorczy” 
oznacza organ nadzorczy, który jest 
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wyłącznie właściwy w zakresie 
sprawowania nadzoru nad 
administratorem zgodnie z art. 51 ust. 2, 3 
i 4;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) „właściwy organ nadzorczy” 
oznacza organ nadzorczy, który jest 
wyłącznie właściwy w zakresie 
sprawowania nadzoru nad 
administratorem zgodnie z art. 51 ust. 2, 3 
i 4;

Or. en

Poprawka 792
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której organ nadzorczy 
lub inny podmiot w Unii mogą się zwrócić 
zamiast do administratora w kwestiach 

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora w kwestiach dotyczących 
obowiązków administratora wynikających 
z niniejszego rozporządzenia;
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dotyczących obowiązków administratora 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiciel występuje w imieniu administratora. Dlatego administrator jest podmiotem 
odpowiedzialnym przed organem nadzorczym.

Poprawka 793
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której organ nadzorczy 
lub inny podmiot w Unii mogą się zwrócić
zamiast do administratora w kwestiach 
dotyczących obowiązków administratora 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której właściwy organ 
nadzorczy lub inny podmiot w Unii
zwracają się zamiast do administratora w 
kwestiach dotyczących obowiązków 
administratora wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której organ nadzorczy
lub inny podmiot w Unii mogą się zwrócić
zamiast do administratora w kwestiach 
dotyczących obowiązków administratora 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

(14) „przedstawiciel” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Unii, 
wyraźnie wyznaczoną przez 
administratora, która działa w miejsce 
administratora i do której jako jedynej 
właściwy organ nadzorczy może się 
zwrócić w kwestiach dotyczących 
obowiązków administratora wynikających 
z niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 795
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „wiążące reguły korporacyjne” 
oznaczają polityki ochrony danych 
osobowych, których przestrzegają 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mający siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego Unii do celów 
przekazywania danych osobowych do 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w przynajmniej jednym 
państwie trzecim w ramach grupy 
przedsiębiorstw;

(17) „wiążące reguły korporacyjne” 
oznaczają polityki ochrony danych
osobowych, których przestrzegają 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mający siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego Unii do celów 
przekazywania danych osobowych do 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w przynajmniej jednym 
państwie trzecim w ramach grupy 
przedsiębiorstw w Unii lub poza jej 
granicami;

Or. en

Poprawka 796
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 14 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Limit 18 lat nie odzwierciedla rzeczywistości europejskiej, jeżeli chodzi o prawa państw 
członkowskich.

Poprawka 797
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 13 lat;

Or. en

Poprawka 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 13 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja tworzy dwie odrębne definicje grup wiekowych w jednym instrumencie 
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regulacyjnym bez jasnego wyjaśnienia dotyczącego wymogów i okoliczności mających 
zastosowanie w przypadku każdej z tych grup. Powinno istnieć jedno i jasno określone 
ograniczenie, że nie zezwala się na przetwarzanie danych osobowych osób poniżej 13. roku 
życia bez zgody rodziców, bez względu na sektor, w którym to przetwarzanie ma miejsce.

Poprawka 799
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

(18) „niepełnoletni” oznacza każdą osobę 
w wieku poniżej 18 lat;

Or. en

Poprawka 800
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) „służby archiwistyczne” oznaczają 
władze publiczne, służby publiczne lub 
osoby prawne, których głównym zadaniem 
lub obowiązkiem prawnym – zgodnie z 
prawem Unii lub prawodawstwem 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego – jest gromadzenie, 
przechowywanie, klasyfikowanie 
archiwów, informowanie o nich i 
podnoszenie ich wartości w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w celu uzasadnienia 
praw osób fizycznych i prawnych prawa 
publicznego lub prywatnego w celach 
historycznych, statystycznych lub 
naukowych;

Or. fr



AM\928599PL.doc 119/164 PE506.145v01-00

PL

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie definicji służb archiwistycznych, które są objęte odstępstwem ze 
względu na ich rolę w ochronie pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Poprawka 801
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „organ nadzorczy” oznacza organ 
publiczny ustanowiony przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 46.

[Nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Or. de

Poprawka 802
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „organ nadzorczy” oznacza organ 
publiczny ustanowiony przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 46.

[Nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Or. de

Uzasadnienie

Dotyczy niemieckiej wersji językowej.

Poprawka 803
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 804
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „inspektor ochrony danych” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną lub 
zespół specjalistów o koniecznym 
doświadczeniu zawodowym i fachową 
wiedzą wymaganymi do wykonywania 
obowiązków wynikających z niniejszego 
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rozporządzenia i w nim określonych, 
zatrudnionych lub wyznaczonych przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający;

Or. en

Poprawka 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 806
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „usługa w chmurze” oznacza 
publiczne świadczenie usług 
przetwarzania lub magazynowania 
danych z wykorzystaniem na odległość 
wspólnych zasobów za pomocą 
elektronicznej sieci komunikacyjnej;

Or. en

Poprawka 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „blokowanie” oznacza oznaczanie 
przechowywanych danych osobowych w 
celu ograniczenia ich dalszego 
przetwarzania;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja pojęcia konieczna z uwagi m.in. na poprawki do art. 17 i 19.

Poprawka 808
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „anonimizacja” oznacza 
modyfikację danych osobowych do tego 
stopnia, że wszelkie informacje dotyczące 
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podmiotu danych nie mogą już zostać 
skojarzone ze zidentyfikowaną osobą 
fizyczną lub możliwą do zidentyfikowania 
osobą fizyczną, lub też ich skojarzenie 
wymagałoby niewspółmiernego nakładu 
czasu, kosztów i wysiłku;

Or. de

Poprawka 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na całkowite wyłączenie z zakresu rozporządzenia statystyk urzędowych i spisów 
wyborców, w celu prawidłowego określenia przedmiotu i zakresu wykluczenia należy dodać 
definicje tych pojęć.

Poprawka 810
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) „usuwanie” oznacza likwidację 
przechowywanych danych osobowych;

Or. de
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Uzasadnienie

Definicja konieczna ze względu na art. 17.

Poprawka 811
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) „pseudonimizacja” oznacza 
zastępowanie nazwiska i innych danych 
identyfikacyjnych kodem w celu 
uniemożliwienia lub znacznego 
utrudnienia identyfikacji podmiotu 
danych;

Or. de

Poprawka 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) „spisy wyborców” oznaczają 
informacje o danych osobowych i miejscu 
pobytu i zamieszkania osób posiadających 
czynne prawo wyborcze;

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na całkowite wyłączenie z zakresu rozporządzenia statystyk urzędowych i spisów 
wyborców, w celu prawidłowego określenia przedmiotu i zakresu wykluczenia należy dodać 
definicje tych pojęć.
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Poprawka 813
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) „osoba trzecia” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub 
jakikolwiek inny podmiot niebędący 
podmiotem danych, administratorem, 
podmiotem przetwarzającym, ani żadną z 
osób, które są upoważnione do 
przetwarzania danych pod bezpośrednim 
zwierzchnictwem administratora lub 
podmiotu przetwarzającego;

Or. de

Poprawka 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadza konieczną definicję usług społeczeństwa informacyjnego, aby 
umożliwić prawidłowe i bezpieczne stosowanie przepisów art. 8 ust. 1.

Poprawka 815
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane osobowe muszą być: Dane osobowe są:

Or. en

Poprawka 816
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
rzetelnie i w sposób przejrzysty w 
odniesieniu do podmiotu danych;

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
proporcjonalnie i w sposób przejrzysty w 
odniesieniu do podmiotu danych;

Or. en

Poprawka 817
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
rzetelnie i w sposób przejrzysty w 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
rzetelnie i w sposób przejrzysty;
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odniesieniu do podmiotu danych;

Or. de

Poprawka 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób nie dający 
się pogodzić z tymi celami;

Or. en

Poprawka 819
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami; jeżeli cel dalszego 
przetwarzania nie jest zgodny z celem, dla 
którego dane zgromadzono, przetwarzanie 
musi mieć podstawę prawną przynajmniej 
w przesłankach, o których mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a)-f), a także być zgodne z 
wszystkimi innymi przepisami niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en
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Poprawka 820
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, jasnych i 
zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

Or. en

Poprawka 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami; dalsze przetwarzanie 
danych do celów związanych ze zdrowiem, 
dokumentacji, statystyki lub do celów 
naukowych nie jest uznawane za 
niezgodne, jeżeli jest zgodne z warunkami 
odpowiednio z art. 81 lub art. 83;

Or. en

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.

Poprawka 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach,
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami i przetwarzane w sposób 
odpowiedni do tego celu (ograniczenie 
celowościowe);

Or. en

Poprawka 823
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami; dalsze przetwarzanie 
realizowane przez służby archiwistyczne 
zgodnie z prawodawstwem państw 
członkowskich uznaje się za zgodne z 
celami i podlega art. 83a;

Or. fr

Uzasadnienie

Proponuje się wyjaśnienie zakresu środków, które mają być stosowane w szczególności do 
archiwów, biorąc pod uwagę ich specyfikę i zwracając szczególną uwagę na przetwarzanie 
dokonywane przez służby archiwistyczne, zgodnie z prawem krajowym państw członkowskich.

Poprawka 824
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c



PE506.145v01-00 130/164 AM\928599PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) prawidłowe, właściwe i
niewykraczające poza zakres niezbędny do 
celów, dla których są przetwarzane;

Or. en

Poprawka 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 826
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawidłowe, właściwe i ograniczone do 
minimum niezbędnego w odniesieniu do 
celów, do których dane są przetwarzane; 

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

Or. de

Poprawka 827
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych musi się odbywać w sposób proporcjonalny i umożliwiający pełne 
wykonywanie działalności, do której administrator lub podmiot przetwarzający są powołane.

Poprawka 828
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ścisłe i, w razie potrzeby, aktualne;
należy podjąć wszelkie zasadne działania, 
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub 
poprawienie nieścisłych danych 

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

nieuzasadnionej zwłoki, z uwzględnieniem 
celów ich przetwarzania;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. es
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Poprawka 831
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 832
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 833
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się także umożliwić przechowywanie danych osobowych przez dłuższe okresy do 
celów związanych ze zdrowiem na warunkach określonych w art. 81, by udostępnić wszystkie 
odpowiednie dane do celów najodpowiedniejszej ochrony podmiotu danych.

Poprawka 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 836
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 837
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 839
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane; dane osobowe mogą być 
przechowywane przez czas dłuższy pod 
warunkiem, że będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych zgodnie z 
przepisami i warunkami, o których mowa 
w art. 83, oraz do momentu, w którym 
dalsze przechowywanie danych przestanie 
być uznawane za konieczne; dane 
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przechowywania; osobowe mogą być przechowywane przez 
czas dłuższy, jeżeli są przetwarzane przez 
służby archiwistyczne zgodnie z 
prawodawstwem państw członkowskich 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
83a;

Or. fr

Uzasadnienie

Proponuje się wyjaśnienie zakresu środków, które mają być stosowane w szczególności do 
archiwów, biorąc pod uwagę ich specyfikę w zakresie okresu przechowywania i zwracając 
szczególną uwagę na przetwarzanie dokonywane przez służby archiwistyczne, zgodnie z 
prawem krajowym państw członkowskich.

Poprawka 840
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 841
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zabezpieczone przed niedozwolonym 
lub nielegalnym przetwarzaniem i 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, z wykorzystaniem 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowa, użyteczna zasada.

Poprawka 842
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) posiadają odpowiednie gwarancje, 
jeżeli są przetwarzane poza EOG; za takie 
przetwarzanie odpowiedzialny jest 
administrator;

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowa, użyteczna zasada.

Poprawka 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Poprawka 844
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który
jest w stanie zapewnić i wykazać zgodność
swoich operacji przetwarzania z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiot przetwarzający administratora powinien być odpowiedzialny za wykazanie na 
żądanie zgodności.
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Poprawka 845
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który 
zapewnia i, jeżeli jest do tego 
zobowiązany, wykazuje zgodność
dokonywanego przez siebie przetwarzania 
z przepisami niniejszego rozporządzenia
organowi nadzorczemu, który jest 
właściwy zgodnie z art. 51 ust. 2.

Or. en

Poprawka 846
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który
jest w stanie zapewnić i wykazać zgodność 
każdej operacji przetwarzania z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 847
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

administratora, który odpowiada za
zgodność każdej operacji przetwarzania z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 848
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzane jedynie wtedy, gdy (i tak 
długo jak) celów przetwarzania nie można 
osiągnąć dzięki przetwarzaniu innych 
danych niż dane osobowe, np. danych 
opatrzonych pseudonimem lub 
zanonimizowanych;

Or. de

Poprawka 849
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przetwarzanie danych osobowych jest 
zorganizowane i prowadzone w sposób 
zapewniający zgodność z zasadami, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 850
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Odniesienie do kontekstu

Administratorzy we współpracy z 
podmiotami przetwarzającymi wdrażają 
odpowiednie środki i procedury 
techniczne i organizacyjne w odniesieniu 
do kontekstu przetwarzania danych, w 
szczególności jeżeli:
a) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście dostawy 
produktów i świadczenia usług;
b) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się wyłącznie w kontekście 
zapobiegania oszustwom lub jest ściśle 
konieczne do zagwarantowania 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
bezpieczeństwa powiązanych usług;
c) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście prawnych, 
regulacyjnych lub ustawowych 
obowiązków w zakresie egzekwowania, 
którym podlega administrator w Unii;
d) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście wewnętrznych 
operacji przetwarzania, takich jak 
księgowość i kontrola lub przekazywanie 
danych między przedsiębiorstwami;
e) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście dzieł 
dziennikarskich, artystycznych lub 
literackich;
f) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych;
g) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście zatrudnienia;
h) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście zdrowia.
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Or. en

Uzasadnienie

Te same dane osobowe mogą mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu i zagrożenia 
związanego z ich przetwarzaniem. 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.

Poprawka 851
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Odniesienie do ryzyka

Administratorzy wdrażają odpowiednie 
środki i procedury techniczne i 
organizacyjne w odniesieniu do ryzyka 
przetwarzania danych, w szczególności 
jeżeli:
a) przetwarza się dane osobowe ponad 
5000 podmiotów danych w okresie 
następujących po sobie 12 miesięcy;
b) przetwarzane są szczególne kategorie 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1;
c) przetwarza się dane osobowe dzieci;
d) przetwarza się nie tylko dane opatrzone 
pseudonimem;
e) operacje przetwarzania w razie 
naruszenia mogą niekorzystnie wpłynąć 
na ochronę danych osobowych lub 
prywatność podmiotu danych, powodując 
nadużycie dotyczące tożsamości, stratę1 
finansową, uszkodzenie ciała, poważne 
upokorzenie lub naruszenie dobrego 
imienia;
f) systematyczną i kompleksową ocenę 
przeprowadza się zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 pkt 2d 
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(nowy)
g) przetwarza się informacje na temat 
życia seksualnego, stanu zdrowia, rasy i 
pochodzenia etnicznego oraz świadczenia 
usług opieki zdrowotnej, badań 
epidemiologicznych lub badań mających 
na celu wykrycie chorób psychicznych 
bądź zakaźnych, jeśli dane są 
przetwarzane w celu podjęcia na szeroką 
skalę środków lub decyzji dotyczących 
konkretnych osób;
h) monitoruje się publicznie dostępne 
miejsca, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
urządzeń optyczno-elektronicznych 
(wideonadzór) na szeroką skalę;
i) przetwarza się dane osobowe w 
wielkoskalowych zbiorach danych 
dotyczących danych genetycznych lub 
biometrycznych;
j) operacje przetwarzania wymagają 
konsultacji z organem nadzorczym 
zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Te same dane osobowe mogą mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu i zagrożenia 
związanego z ich przetwarzaniem. 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.

Poprawka 852
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5c
Przetwarzanie nie umożliwiające  

bezpośredniej identyfikacji
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1. Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
bezpośredniej identyfikacji osoby 
fizycznej, administrator nie ma obowiązku 
uzyskania dodatkowych informacji w celu 
bezpośredniej identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.
2. Jeśli administrator danych nie jest w 
stanie zachować zgodności z przepisem 
niniejszego rozporządzenia, ponieważ 
dane przetwarzane przez administratora 
nie umożliwiają mu bezpośredniej 
identyfikacji osoby fizycznej, 
administrator nie ma obowiązku 
przestrzegania tego konkretnego przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 10 przeniesiono i doprecyzowano, by wesprzeć np. przetwarzanie danych opatrzonych 
pseudonimem.

Poprawka 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) podmiot danych wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych 
do jednego konkretnego celu;

Or. en

Uzasadnienie

Podmiot danych musi wiedzieć i rozumieć, na co się zgadza. Zgody należy udzielać w tylko 
jednym konkretnym celu.
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Poprawka 854
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) podmiot danych wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych 
do jednego lub większej liczby 
konkretnych celów w formie opisanej w 
art. 7;

Or. en

Poprawka 856
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
podmiot danych, lub w celu podjęcia 

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
wykonania lub egzekwowania umowy,
układu zbiorowego lub porozumienia 
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działań na żądanie podmiotu danych przed 
zawarciem umowy;

zakładowego, której stroną jest podmiot 
danych, lub w celu podjęcia działań na 
żądanie podmiotu danych przed zawarciem 
umowy;

Or. en

Uzasadnienie

Układy zbiorowe są w Niemczech równorzędne prawu państwowemu i z tego względu również 
mogą być podstawą legalnego przetwarzania danych.

Poprawka 857
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego lub 
umownego opartego na prawie unijnym 
lub krajowym prawie państwa 
członkowskiego, zachowania zgodności z 
przepisami regulacyjnymi, wytycznymi, 
branżowym kodeksem praktyk – na 
szczeblu krajowym lub międzynarodowym 
– z zezwoleniem przewidzianym 
wymogami kontrolnymi lub innymi 
przepisami prawa, którym podlega 
administrator, w tym wymogami organów 
nadzorczych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta częściowo z opinii komisji ITRE. Przepis ten powinien zapewnić 
uwzględnienie krajowych przepisów finansowych i kodeksów postępowania.

Poprawka 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie odbywa się w kontekście, 
o którym mowa w art. 5a ust. 2, 3 lub 6, 
zgodnie z art. 83;

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł zmieniono w odniesieniu do kontekstu i zasad ryzyka zgodnie z art. 5a (nowy) i 5b 
(nowy).

Poprawka 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego oraz 
zachowania zgodności z przepisami 
regulacyjnymi, wytycznymi, branżowym 
kodeksem praktyk – na szczeblu krajowym 
lub międzynarodowym – którym podlega 
administrator, w tym wymogami organów 
nadzorczych;

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien zapewnić uwzględnienie krajowych przepisów finansowych i kodeksów 
postępowania.

Poprawka 860
Louis Michel

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

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze lub na grupie 
przedsiębiorstw, której członkiem jest 
administrator, lub na jakimkolwiek innym 
jej członku;

Or. en

Poprawka 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania uprawnienia lub wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;

Or. en

Poprawka 862
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego lub 
zachowania zgodności z przepisami 
regulacyjnymi lub branżowym kodeksem 
praktyk – na szczeblu krajowym lub 
międzynarodowym – którym podlega 
administrator;

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodność z wymogami finansowymi i innymi wymogami regulacyjnymi musi być słuszną 
przesłanką przetwarzania danych.

Poprawka 863
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia zobowiązania prawnego 
określonego w prawie Unii lub państwa 
członkowskiego, ciążącego na 
administratorze;

Or. de

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie jest zgodne z obecną treścią art. 7 lit. c) dyrektywy 95/46/WE, a 
także z angielską wersją językową („legal obligation“). [Drugie zdanie uzasadnienia nie 
dotyczy polskiej wersji językowej.] Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że takie zobowiązanie 
może wynikać z dwóch porządków prawnych.

Poprawka 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, grupie 
przedsiębiorstw, której administrator jest 
członkiem, lub jakimkolwiek innym 
członku grupy;

Or. fr
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Poprawka 865
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) ustawa lub inny przepis prawny, 
któremu podlega administrator, nakazuje
lub dopuszcza przetwarzanie;

Or. de

Poprawka 866
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, w tym do 
działań umotywowanych względami 
bezpieczeństwa lub zapobiegania 
przestępstwom i stwierdzania przestępstw;

Or. it

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie konieczności włączenia do legalnego przetwarzania 
danych także środków dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępstwom.

Poprawka 867
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przetwarzanie danych jest konieczne 
do celów zapewnienia bezpieczeństwa 
sieci i informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przetwarzanie danych jest konieczne 
do celów zapewnienia bezpieczeństwa 
sieci i informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki powyższej poprawce wprowadza się do tekstu gwarancje ustanowione w motywie 39 
poprzez doprecyzowanie w prawnie wiążącym artykule, że przetwarzanie danych do celów 
bezpieczeństwa sieci i informacji uznaje się za przetwarzanie zgodne z prawem.

Poprawka 869
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej powierzonej 

e) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej powierzonej 
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administratorowi; administratorowi lub stronie trzeciej, 
której przekazano dane;

Or. en

Poprawka 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej powierzonej 
administratorowi;

e) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej powierzonej 
administratorowi lub stronie trzeciej, 
której przekazano dane;

Or. en

Poprawka 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej powierzonej 
administratorowi;

e) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub wykonania 
władzy publicznej powierzonej 
administratorowi lub stronie trzeciej, 
której przekazano dane;

Or. en

Poprawka 872
Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Lit. f) ust. 1 została zastąpiona dużo bardziej szczegółową wytyczną dotyczącą 
„uzasadnionego interesu”, określoną w ust. 1a, 1b i 1c. Zob. powiązane poprawki do art. 6 
ust. 1a, 1b i 1c. Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w 
odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora 
danych. Powiązany akt delegowany w art. 6 ust. 5 został skreślony, ponieważ w innym razie 
dotykałby istoty prawa.

Poprawka 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, stronę 
trzecią lub strony trzecie, którym dane są 
ujawniane, oraz dla celów realizacji 
słusznych oczekiwań podmiotu danych 
opartych na jego stosunkach z
administratorem, przy uwzględnieniu 
interesów lub praw i wolności
administratora w zakresie prowadzenia 
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publiczne w wykonaniu ich zadań. działalności gospodarczej oraz interesów 
lub praw i wolności podmiotu danych, 
które wymagają ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy 
podmiotem danych jest dziecko. Przepisu 
tego nie stosuje się do przetwarzania 
realizowanego przez organy publiczne w 
wykonaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

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 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, stronę 
trzecią lub strony trzecie, którym dane są 
ujawniane, oraz dla celów realizacji 
słusznych oczekiwań podmiotu danych 
opartych na jego stosunkach z
administratorem, przy uwzględnieniu 
interesów lub praw i wolności
administratora w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz interesów 
lub praw i wolności podmiotu danych, 
które wymagają ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy 
podmiotem danych jest dziecko. Przepisu 
tego nie stosuje się do przetwarzania 
realizowanego przez organy publiczne w 
wykonaniu ich zadań.

Or. en
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Uzasadnienie

Przetwarzanie danych w słusznym interesie stron trzecich powinno pozostać możliwe, 
podobnie jak na mocy dyrektywy nr 95/46/WE. Korzystanie z adresów osób trzecich ma 
przykładowo szczególne znaczenie w procesie poszukiwania nowych klientów.

Poprawka 875
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) nie stosuje się lit. a)-e), ale
przetwarzanie jest konieczne dla celów
przeważających uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora i te 
interesy mają nadrzędny charakter wobec 
interesów lub podstawowych praw i 
wolności podmiotu danych. Przepisu tego 
nie stosuje się do przetwarzania 
realizowanego przez organy publiczne w 
wykonaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja „słusznych interesów” jest z gruntu niejasna. Przeważające interesy 
powinny być drugorzędną podstawą przetwarzania, jeżeli żadna z innych podstaw nie 
obowiązuje.

Poprawka 876
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, z 

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

jak wykrywanie przestępstw lub 
zapobieganie tym przestępstwom, 
oszustwom, stratom lub szkodom, a także
żeby spełnić uzasadnione oczekiwania 
podmiotu danych w odniesieniu do 
skutecznego świadczenia usługi, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter ma interes podstawowych praw i 
wolności podmiotu danych, które 
wymagają ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy podmiotem danych jest 
dziecko. Przepisu tego nie stosuje się do 
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie szczególnie mocnego aspektu słusznych interesów i wprowadzenie pojęcia 
uzasadnionych oczekiwań.

Poprawka 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) z zastrzeżeniem interesów lub
podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych, które wymagają ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy 
podmiotem danych jest dziecko, 
przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, w 
szczególności:

– bezpośredniego marketingu jego 
własnych i podobnych produktów i usług,
– wyegzekwowania roszczeń 
administratora lub stron trzecich, w 
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których imieniu administrator działa
wobec podmiotu danych, lub do 
zapobieżenia szkodom lub ograniczenia 
szkód wyrządzonych przez podmiot 
danych administratorowi.
Przepisu tego nie stosuje się do 
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonaniu ich zadań.

Or. en

Poprawka 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora lub 
podmiot przetwarzający lub w jego 
imieniu, lub też przez stronę trzecią lub 
strony trzecie, w których interesie dane są 
przetwarzane, w tym dla bezpieczeństwa 
przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
nadrzędny charakter ma interes 
podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych, które wymagają ochrony danych 
osobowych, jak w przypadku 
przetwarzania danych dotyczących 
dziecka. Interes lub podstawowe prawa i 
wolności podmiotu danych nie mają 
nadrzędnego charakteru wobec
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.



PE506.145v01-00 160/164 AM\928599PL.doc

PL

Poprawka 879
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter ma interes podstawowych praw i 
wolności podmiotu danych, które 
wymagają ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy podmiotem danych jest 
dziecko. Słuszny interes jako prawna 
podstawa przetwarzania można 
zastosować jedynie w sposób zawężający, 
w zakresie ściśle niezbędnym do celów 
realizacji słusznego interesu oraz jeżeli 
nie ma innej podstawy prawnej dla 
konkretnego celu. W takim przypadku 
administrator danych wyraźnie i osobno 
informuje podmiot danych. Administrator 
publikuje również powody, które 
pozwalają wierzyć, że jego interesy mają 
charakter nadrzędny wobec interesów lub 
praw podstawowych i wolności podmiotu 
danych.

Or. en

Poprawka 880
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter ma interes podstawowych praw i 

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

sytuacji, kiedy nadrzędny charakter ma 
interes podstawowych praw i wolności 
podmiotu danych, które wymagają ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy 
podmiotem danych jest dziecko.

Or. en

Poprawka 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) Jeśli żadna z podstaw prawnych 
przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 1, nie ma 
zastosowania, przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem, o ile jest
konieczne dla i proporcjonalne do celów 
wynikających z należycie zdefiniowanego, 
uzasadnionego interesu realizowanych 
przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy nadrzędny charakter mają interesy 
lub prawa podstawowe i wolności 
podmiotu danych, które wymagają ochrony 
danych osobowych. W tym przypadku 
administrator danych powiadamia 
podmiot danych o przetwarzaniu danych 
w sposób wyraźny i odrębny oraz 
powiadamia go o możliwości odwołania 
się do organu nadzorczego. Administrator 
publikuje również powody, które 
pozwalają wierzyć, że jego interesy mają 
charakter nadrzędny wobec interesów lub 
praw podstawowych i wolności podmiotu
danych. Niniejszego ustępu nie stosuje się 
do przetwarzania realizowanego przez 
organy publiczne w wykonaniu ich zadań.

Or. en
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Poprawka 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie zasady oraz uniknięcie wieloznaczności i wątpliwości.

Poprawka 883
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Należałoby rozszerzyć legalność przetwarzania także na podmioty przetwarzające lub na 
strony trzecie będące odbiorcami danych nieprzeznaczonych do rozpowszechniania, godząc 
prawa zainteresowanych stron z wymogami bezpieczeństwa niektórych usługodawców.

Poprawka 884
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter ma interes podstawowych praw 
i wolności podmiotu danych, które 
wymagają ochrony danych osobowych, w 

f) przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
realizowanych przez administratora, z 
wyjątkiem sytuacji, w których dane 
osobowe wymagają szczególnego 
zabezpieczenia z racji nadrzędnego 
charakteru ochrony podmiotu danych 
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szczególności gdy podmiotem danych jest 
dziecko. Przepisu tego nie stosuje się do
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonaniu ich zadań.

związanego z jego podstawowymi prawami 
i wolnościami. Taka sytuacja ma miejsce
w szczególności, gdy podmiotem danych 
jest dziecko. Przepisu tego nie stosuje się 
do przetwarzania realizowanego przez 
organy publiczne w wykonaniu ich zadań.
Wyłączenie z zakresu stosowania 
powyższego przepisu może być również 
oparte na jednej lub kilku pozostałych 
podstawach umieszczonych w tym 
paragrafie.

Or. pl


