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1. Usprawnianie europejskiego systemu ochrony danych: dotychczas poczynione kroki i 
przyszłe działania

W instytucjach UE oraz w państwach członkowskich nastąpił postęp w rozmowach na temat 
nowego systemu ochrony danych zaproponowanego przez Komisję Europejską w styczniu 
2012 r. Zgodnie z wyjaśnieniami obu sprawozdawców ds. rozporządzenia i dyrektywy, 
zawartymi w pierwszym dokumencie roboczym1, w pakiecie dotyczącym reformy w szerokim 
zakresie uwzględnia się zalecenia Parlamentu dotyczące (a) przyjęcia całościowego podejścia, 
(b) wzmocnienia praw jednostki, (c) zwiększania wymiaru związanego z rynkiem 
wewnętrznym i zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania przepisów o ochronie danych 
oraz (d) wzmocnienia wymiaru międzynarodowego. Należy podkreślić, że ochrona danych 
jest obecnie wiążącym prawem podstawowym na mocy art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz opiera się na konkretnej podstawie prawnej w postaci art. 16 TFUE. Istotne 
jest zatem wzmocnienie ochrony konsumentów i obywateli (podmiotów danych) w erze 
cyfryzacji i globalizacji.

W instytucjach nadal toczą się dyskusje dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych, 
obciążeń administracyjnych oraz „mechanizmu zgodności”. Prezydencja Rady zainicjowała 
mechanizm „przyjaciół prezydencji” w celu omówienia tego typu kwestii horyzontalnych, 
natomiast Parlament wysłucha ekspertów i będzie prowadził rozmowy z zainteresowanymi 
stronami podczas corocznego posiedzenia komisji LIBE i komisji parlamentów krajowych w 
dniach 9–10 października 2012 r. Prezentację projektu sprawozdania w sprawie 
rozporządzenia zaplanowano przed końcem 2012 r., a następnie przewiduje się długi termin 
na składanie poprawek umożliwiający posłom do PE złożenie swoich propozycji we 
właściwym czasie (koniec lutego 2013 r.) oraz orientacyjne głosowanie w kwietniu 2013 r., 
dzięki czemu negocjacje będzie można rozpocząć w trakcie irlandzkiej prezydencji w Radzie 
UE. Komisje opiniodawcze planują odpowiednio swoją pracę. Ze względu na pilną potrzebę 
ustanowienia spójnych ram prawnych w szybko zmieniających się warunkach celem 
sprawozdawcy oraz kontrsprawozdawców jest osiągnięcie porozumienia z Radą w sprawie 
przedmiotowego pakietu jeszcze w tej kadencji parlamentarnej. 

Po czterech wymianach poglądów w komisji LIBE i podczas warsztatów komisji LIBE z 
zainteresowanymi stronami oraz po szeroko zakrojonych dyskusjach z kontrsprawozdawcami, 
komisjami opiniodawczymi, Komisją, prezydencją Rady i zainteresowanymi stronami 
sprawozdawca przedstawia niniejszym swoje bardziej szczegółowe propozycje i oceny. Na 
tym etapie nie jest możliwe znalezienie ostatecznej odpowiedzi na wszystkie trafnie 
przywoływane wątpliwości. Można jednak przedstawić kilka zasad służących za wytyczne do 
sporządzenia projektu sprawozdania. Ich podstawę stanowi obowiązująca dyrektywa w 
sprawie ochrony danych2, a także były one podkreślane w rezolucji Parlamentu z dnia 6 lipca 
2011 r. (sprawozdanie Axela Vossa)3. Sprawozdawca chciałby uzgodnić stanowisko w 
kwestii omówionych poniżej podstaw projektu sprawozdania. W niniejszym dokumencie 
roboczym zostaną omówione aspekty merytoryczne, natomiast aspekty instytucjonalne będą 
przedmiotem dokumentu roboczego 3.

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 lipca 2012 r.
2 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 
281 z 23.11.1995, s. 31–50).
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0323, 6 lipca 2011 r.
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2. Umacnianie najważniejszych zasad i wyjaśnianie definicji

Definicje „danych osobowych” i „podmiotu danych” mają kluczowe znaczenie, ponieważ 
warunkują one zakres i skuteczne stosowanie zawartych w rozporządzeniu gwarancji 
dotyczących różnych rodzajów przetwarzania danych osobowych. W tym sensie zakres 
materialny rozporządzenia powinien być taki sam, jak w obowiązującej dyrektywie 
95/46/WE. Z uwagi na to, że ramy ochrony danych stanowią wyraz prawa podstawowego, 
ograniczanie zakresu materialnego nie leży w gestii prawodawcy. Uzasadnione obawy 
dotyczące konkretnych modeli biznesowych mogą być jednak odpowiednio ujęte w różnych 
częściach rozporządzenia. 

W celu osiągnięcia najlepszego poziomu ochrony danych i umożliwienia funkcjonowania 
nowych modeli biznesowych należy zachęcać do korzystania z usług przy zachowaniu 
anonimowości lub przy użyciu pseudonimów. Jasno zdefiniowana „anonimowość” powinna 
także pomóc administratorom danych w określeniu sytuacji, w których wykraczają oni poza 
zakres przedmiotowego rozporządzenia. Co się tyczy wykorzystania danych z użyciem 
pseudonimów, kiedy administrator danych jest w stanie wyróżnić indywidualne osoby po 
pseudonimie, można by wprowadzić odstępstwa w odniesieniu do obowiązków 
administratora danych. 

Podstawą podejścia UE do ochrony danych powinna pozostać kwestia wyrażenia zgody. 
Ponieważ jest to ważna podstawa prawna powszechnie stosowana do uzasadnienia procesu 
przetwarzania danych, konieczne jest jej jasne zdefiniowanie w rozporządzeniu. Świadomość 
podmiotów danych o tym, co stanie się z ich „cyfrową tożsamością”, zostanie zwiększona 
poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie i ich niezależną decyzję. Należy wyjaśnić, że 
standardy techniczne umożliwiające wyrażenie woli przez podmiot stanowią ważną formę 
udzielania wyraźnej zgody1. Informacje dla podmiotów danych powinny być przedstawiane w 
łatwo zrozumiałej formie, np. w postaci „podzielonej na warstwy” polityki prywatności oraz 
standardowych logo lub ikon2. W celu ustanowienia bodźców dla administratorów danych 
można również ograniczyć obciążenia poprzez wykorzystanie prostych i łatwych środków 
zwracania się o wyrażenie zgody, jeśli została przeprowadzona ocena skutków w zakresie 
prywatności, a system posiada certyfikat zgodności z zasadami uwzględniania ochrony 
prywatności już w fazie projektowania oraz ochrony prywatności jako opcji domyślnej. 
Należy wyjaśnić pojęcie „poważnej nierówności”. Przede wszystkim należy stworzyć jasną 
definicję tego, jakie przypadki zakłóceń na rynku, takie jak monopole lub oligopole, 
prowadzą do takiej nierówności. Należy także zwrócić szczególną uwagę na sposoby 
pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci.

Należy jasno zdefiniować podstawy prawne dla przetwarzania danych inne niż zgoda. Przepis 
dotyczący przetwarzania danych w sytuacjach, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, 
należy rozszerzyć o świadczenie usług wymaganych przez podmiot danych. Definicji 
„słusznych interesów” nie należy pozostawiać w akcie delegowanym.

                                               
1 Przykładowo funkcja „Do Not Track” (Nie śledź), która jest obecnie rozwijana w ramach organizacji World 
Wide Web Consortium (W3C), może stać się takim standardem, jeśli będzie ustanowiona we właściwych 
ramach prawnych.
2 Grupa Robocza Art. 29, 11987/04/PL, WP 100: Opinia 10/2004 w sprawie dalszej harmonizacji zasad 
informowania, 25 listopada 2004 r.
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Zasada celowości stanowi główny element ochrony danych, ponieważ chroni ona podmioty 
danych przed niemożliwym do przewidzenia rozszerzeniem zakresu przetwarzania danych 
zarówno przez organy publiczne, jak i przez przedsiębiorstwa prywatne. Zmiana celu 
wykorzystania danych osobowych po ich zgromadzeniu nie powinna być możliwa wyłącznie 
w oparciu o słuszne interesy administratora danych.

Powszechną praktyką stało się profilowanie, czyli przeprowadzanie oceny danych o 
osobistych preferencjach, zachowaniach i postawach w celu podejmowania decyzji 
dotyczących poszczególnych osób. W celu zapewnienia możliwości wyrażenia świadomej 
zgody na działania związane z profilowaniem, należy je zdefiniować i uregulować. Wytyczne 
można zaczerpnąć z zaleceń Rady Europy1. W wyniku profilowania podmioty danych mogą 
płacić wyższe odsetki lub stawki ubezpieczeniowe wyłącznie ze względu na to, że spełniają 
niektóre kryteria i modele prognostyczne, których nawet nie rozumieją. Co jest istotne, w 
przypadku jakichkolwiek negatywnych skutków profilowania zawsze konieczna jest kontrola 
przez człowieka.

Zakres terytorialny rozporządzenia jest istotny dla spójnego stosowania unijnych przepisów 
prawa o ochronie danych. Sprawozdawca i kontrsprawozdawcy wspierają stosowanie 
przewidzianego rozporządzenia odnośnie do każdego przypadku przetwarzania danych o 
obywatelach i mieszkańcach UE, bez względu na to, gdzie administrator ma swoją siedzibę. 
W odniesieniu do dalszego przekazywania danych do państw trzecich może istnieć 
konieczność zaostrzenia kryteriów dotyczących decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom
ochrony. W przypadku przekazywania danych bez decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony powstaje wątpliwość co do sposobu egzekwowania wykonania umów prywatnych, 
takich jak klauzule umowne i wiążące reguły korporacyjne, w krajach, w których nie istnieją 
przepisy prawne o ochronie danych lub istnieje system prawny uniemożliwiający 
egzekwowanie powyższych. Wnioski organów publicznych lub sądów w państwach trzecich 
o dostęp do danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w UE powinny być 
rozpatrywane pozytywnie tylko wówczas, gdy mają one również podstawę prawną w prawie 
UE2. Takie postępowanie będzie jeszcze zyskiwało na znaczeniu wraz z rozwojem 
„przetwarzania w chmurze”.

3. Wzmacnianie praw osób fizycznych i zwiększanie zaufania konsumentów

Szczególne uprawnienia dla osób fizycznych względem administratorów danych były zawsze 
podstawą ochrony danych. Należy zagwarantować te uprawnienia, a także wzmocnić je i 
wyjaśnić w celu sprostania wyzwaniom ery cyfryzacji i zapewnienia pewności prawa dla 
konsumentów i przedsiębiorstw. Z drugiej strony proponowane rozporządzenie można 
uprościć poprzez połączenie uprawnień, które są bardzo podobne i są ściśle ze sobą 
powiązane. Takie rozwiązanie ograniczy obciążenia administracyjne dla administratorów 
danych i ułatwi osobom fizycznym zrozumienie swoich praw i korzystanie z nich.

                                               
1 Rada Europy, zalecenie CM/Rec(2010)13 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie ochrony 
osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych w kontekście profilowania, 23 listopada 
2010 r.
2 Wśród grup politycznych istnieją poważne obawy dotyczące dostępu władz zagranicznych do europejskich 
danych bankowych, medycznych i dotyczących łączności, patrz: pytania ustne i związana z nimi debata z 
wiceprzewodniczącą i komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding, 15 lutego 2012 r., CRE 15/02/2012 – 19.
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Informacje dostarczane podmiotom danych mogą być zasadniczo identyczne z dokumentacją
wewnętrzną, jeśli wykorzystywane jest podejście „podzielonej na warstwy” polityki 
prywatności, w ramach którego konsument najpierw otrzymuje standardowe lub stylizowane 
streszczenie polityki prywatności i może na żądanie otrzymać pełną dokumentację. Należy 
utrzymać prawo do otrzymywania zrozumiałych informacji o zasadach przetwarzania danych, 
które ustanowiono już w dyrektywie 95/46/WE i podkreślano w rezolucji Parlamentu z dnia 6 
lipca 2011 r. Podmioty danych muszą być w stanie zrozumieć sposób postępowania z ich 
danymi, a jednocześnie należy chronić szczegółowe tajemnice handlowe.

Prawo przenoszenia danych – czyli możliwość przenoszenia swoich danych z jednej 
platformy na drugą – to jedynie właściwa forma już długo istniejącego prawa dostępu do 
danych. W erze cyfryzacji obywatele, będący również konsumentami, mogą zgodnie z 
prawem oczekiwać, że otrzymają swoje informacje osobowe w powszechnie używanym 
formacie elektronicznym. Pozwala to na zwiększenie konkurencji w obszarze, w którym 
regularnie występują monopole naturalne oparte na efektach sieciowych, oraz na 
wprowadzenie bodźców rynkowych do zapewniania usług zgodnych z przepisami o ochronie 
danych.

Prawo do usunięcia danych i prawo do poprawienia danych pozostają istotne dla podmiotów 
danych, ponieważ ujawnianych jest coraz więcej informacji, które mogą mieć znaczące 
skutki. W tym kontekście należy postrzegać prawo do bycia zapomnianym, ponieważ stanowi 
ono wyjaśnienie powyższych praw dla środowiska cyfrowego, a jednocześnie utrzymuje 
ogólny wyjątek dotyczący wolności wypowiedzi. Należy to określić w brzmieniu przepisów. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych powinno być zawsze 
realizowane nieodpłatnie. Konieczne jest również zapewnienie lepszych możliwości 
dochodzenia skutecznego zadośćuczynienia, w tym przez grupy konsumentów. 

4. Zwiększanie odpowiedzialności i ograniczanie obciążeń administracyjnych

Przetwarzanie danych osobowych stwarza wiele możliwości biznesowych dla 
administratorów danych i podmiotów przetwarzających. Ochrona danych osobowych stanowi 
jednak prawo podstawowe, dlatego też ich przetwarzanie wiąże się również z obowiązkami. 
Obowiązki te powinny być jasne i zrozumiałe w celu uniknięcia niepewności prawnej dla 
przedsiębiorstw i władz oraz dla podmiotów danych. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie dużo wyraźniejszego podziału obowiązków i zakresu odpowiedzialności 
pomiędzy administratorów danych a podmioty przetwarzające dane. Należy dokładniej 
omówić zagadnienie dotyczące pojęcia „współadministratorów”. Ponadto konieczne jest 
wyjaśnienie granic możliwości działania podmiotu przetwarzającego bez polecenia 
administratora, w tym w sytuacji gdy podmiot przetwarzający zatrudnia podwykonawcę do 
celów przetwarzania.

Inspektorzy ochrony danych w przedsiębiorstwach i organach publicznych stanowią ważny 
element nowoczesnej praktyki ochrony danych i ogółem wyraża się poparcie dla ich 
obowiązkowego ustanowienia w całej Unii, jak również dla wniosków w sprawie ich statusu i 
zadań. Konieczne mogą być pewne wyjaśnienia szczegółów dotyczących ich niezależności, 
uprawnień i obowiązków. Istnieje powszechna zgoda, by podstawą dla określenia progu
wyznaczającego obowiązek mianowania inspektora ochrony danych była nie tylko wielkość 
przedsiębiorstwa, lecz głównie znaczenie przetwarzania danych. Właściwą wartością 
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pomiarową może być liczba osób, których dane są przetwarzane. 

Zawiadomienia o naruszeniach ochrony danych osobowych i przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa danych należy dostosować do dyrektywy o prywatności i łączności 
elektronicznej1 oraz do przyszłej dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne. 

Z zadowoleniem przyjmuje się uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania oraz 
ochrony danych jako opcji domyślnej jako główne innowacje w reformie. Dzięki nim 
możliwe będzie przykładowo zapewnienie tego, że aplikacja smartfona będzie uzyskiwała 
dostęp jedynie do tych danych w telefonie, które są rzeczywiście niezbędne do świadczenia 
konkretnych usług, takich jak trasowanie lub informacje o pogodzie. Producenci i 
usługodawcy potrzebują jednak wyraźniejszych wytycznych i silniejszych bodźców do 
wdrażania tych zasad. Wyjaśnienia i wyraźniejsze wytyczne są również konieczne w 
przypadku ocen skutków w zakresie prywatności. Oba podejścia wymagają również 
zapewnienia istotnej roli inspektorom ochrony danych.

Zasadniczo wyraża się poparcie dla kodeksów postępowania oraz certyfikacji i pieczęci, lecz 
wymagają one również bodźców i jaśniejszych przepisów dotyczących skutków w 
odniesieniu do zgodności przetwarzania danych z prawem, zobowiązań i powiązanych 
kwestii.

                                               
1 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności 
i łączności elektronicznej), Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37–47.


