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1. Ogólne wprowadzenie
W cyfrowym, zglobalizowanym świecie dogłębnie zmienił się sposób gromadzenia,
wykorzystywania i przekazywania danych osobowych oraz dostępu do nich,
jednocześnie nabrał on bardziej zaawansowanego charakteru. Nowe technologie
pozwalają na ciągłe zwiększanie zasobów danych osobowych. Podobnie organy ścigania
znacząco wzmogły przetwarzanie danych osobowych do celów wykonywania swoich
zadań.
W tym środowisku pełnym wyzwań ochrona danych osobowych stała się głównym
przedmiotem zainteresowania co do praw jednostki w odniesieniu do ochrony
dotyczących jej danych oraz co do koniecznego i proporcjonalnego przetwarzania
danych osobowych przez podmioty prywatne i organy publiczne. Ochrona danych jest
podstawowym prawem zapisanym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
i w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W związku z tym, w oparciu o doświadczenia zdobyte w związku z obecną dyrektywą nr
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) i decyzją ramową Rady
2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych
przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L
350 z 30.12.2008, s. 60)1, a także na podstawie stanowiska Parlamentu Europejskiego2,
Komisja przedstawiła dwa wnioski – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, COM(2012)0011) oraz wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania
kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych (dyrektywa o ochronie
danych, COM(2012)0010). Początkowo Komisja zamierzała przedstawić jeden
horyzontalny akt prawny3. Obydwa nowe akty, jeżeli zostaną przyjęte, w znacznym
stopniu określą przepisy i zasady ochrony danych w UE na następne dziesięciolecia.
Celem obydwu wniosków jest według Komisji stworzenie nowoczesnych, solidnych i
spójnych ram ochrony danych we wszystkich obszarach polityki Unii, wzmacniających
prawa jednostki, pogłębiających wymiar jednolitego rynku dotyczący ochrony danych,
ograniczających obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw i obejmujących
zagadnienia związane z transnarodowym przepływem danych osobowych.

1

Zob. również komunikat Komisji w sprawie ochrony prywatności w połączonym świecie – europejskie ramy
ochrony danych w XXI wieku (COM(2012)0009).
2
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie całościowego podejścia do kwestii
ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (P7_TA-PROV(2011)0323).
3
Komunikat Komisji w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii
Europejskiej (COM(2010)0609).
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W tym aspekcie te dwa akty powinny m.in. położyć kres obecnemu rozdrobnieniu na
szczegółowe przepisy krajowe (stąd forma rozporządzenia dla pierwszego wniosku),
rozszerzyć wspólne zasady na czysto wewnętrzne przypadki przetwarzania danych,
także w obszarze egzekwowania prawa (dotyczy dyrektywy), tak by zapewnić wysoki
poziom ochrony podstawowego prawa jednostki do ochrony danych. W rezultacie
zwiększy się zaufanie jednostek do gospodarki cyfrowej i zaufanie obywateli do ochrony
podstawowych praw przez organy policji i organy sądowe państw członkowskich, tym
samym przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i skutecznej pracy organów
ścigania.
2. Główne elementy reformy
Najważniejsze elementy reformy to: – ochrona danych jako prawo podstawowe; –
objęcie wszystkich rodzajów sytuacji i wszystkich rodzajów sektorów, – technologiczna
neutralność ram prawnych w celu objęcia różnych technik przetwarzania, –
zapobieganie rozdrobnieniu i zapewnienie bezpieczeństwa prawnego jednostkom,
przedsiębiorstwom i podmiotom publicznym, – zapewnienie harmonizacji
przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania i wymiany danych między nimi,
– zapewnienie ochrony jednostki w UE w sytuacji przekazywania danych do państw
trzecich
przy
zagwarantowaniu
bezpiecznych
i
elastycznych
narzędzi
międzynarodowego przepływu danych1.
W tym zakresie proponowane instrumenty zawierają kilka nowych elementów. Wniosek
dotyczący rozporządzenia wprowadzi pojęcie „głównej siedziby”, jeden system prawa
mający zastosowanie do przetwarzania danych przez administratora, tzw. punkty
kompleksowej obsługi, uznanie prawa do bycia zapomnianym i prawa do przenoszenia
danych osobowych, ochronę danych od samego początku oraz ochronę danych jako opcji
domyślnej, zawiadamianie o naruszeniu danych osobowych, wyznaczanie inspektorów
ochrony danych, międzynarodowe przekazywanie danych na podstawie decyzji
stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub innych odpowiednich zabezpieczeń,
takich jak wiążące reguły korporacyjne, konkretne przepisy dotyczące organów ochrony
danych z odpowiednimi uprawnieniami, mechanizm zgodności, sankcje, konkretne
przepisy dotyczące swobody wypowiedzi czy kontekstu zatrudnienia. Instrumenty te
doprecyzowują także kilka przepisów, takich jak pojęcie zgody, przepisy dotyczące
profilowania lub wykonywanie przez podmiot danych przysługujących mu praw.
Wniosek dotyczący dyrektywy ustanawia zharmonizowane ramy z minimalnym
poziomem ochrony, który będzie mieć zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych przez organy ścigania, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w przypadku
wymiany danych osobowych między organami ścigania państw członkowskich.
Takie cele i proponowane zmiany wywołały uzasadnioną dyskusję na temat m.in.
zagadnień dotyczących stosowności propozycji co do osiągania zamierzonych celów,
stosunków między ogólnymi przepisami Unii i szczególnymi przepisami krajowymi,
1

Patrz dokument roboczy PE z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i
dyrektywy o przetwarzaniu danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń
w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania.
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wzajemnych powiązań obydwu aktów prawnych, szczególnie w przypadku dostępu
organów ścigania do danych przechowywanych przez przedsiębiorstwa prywatne,
właściwych zabezpieczeń przy międzynarodowej wymianie danych i wtórnym
przekazywaniu, zmniejszenia obciążeń regulacyjnych lub administracyjnych i kosztów
dla administratorów danych, odpowiedniości i skuteczności sankcji, wyjaśnienia pojęć
profilowania, uzasadnionego interesu, interesu publicznego i bezpieczeństwa
publicznego, przenoszalności danych, ochrony danych od samego początku oraz
ochrony danych jako opcji domyślnej. Przedmiot tej dyskusji to także akty delegowane i
wykonawcze i rola Komisji oraz mechanizm zgodności, niezależność organów ochrony
danych i podział zadań między te organy.
3. Cele posiedzenia międzyparlamentarnego
Międzyparlamentarne posiedzenie komisji przygotowane wspólnie przez Komisję
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Dział ds. Dialogu
Ustawodawczego ma na celu zastanowienie się nad niektórymi z powyższych kwestii i
zaangażowanie posłów do Parlamentu Europejskiego i do parlamentów państw
członkowskich w wymianę poglądów i konstruktywny dialog. Taki dialog ma
podstawowe znaczenie, ponieważ już kilka parlamentów państw członkowskich
wyraziło zainteresowanie proponowanymi aktami prawnymi, co widać w kilku
uzasadnionych opiniach1 i dokumentach przekazanych przez parlamenty krajowe2.
Dwudniowe posiedzenie będzie podzielone na siedem sesji odzwierciedlających główne
zagadnienia zawarte w obydwu wnioskach: I. Reforma ram prawnych UE dotyczących
ochrony danych – dyskusja ogólna; II. Prawo do ochrony danych; III. Ochrona danych a
egzekwowanie prawa; IV. Podmioty przetwarzające dane i administratorzy danych w
sektorze prywatnym; V. Wdrażanie, organy ds. ochrony danych a spójność; VI. Wymiana
danych przez organy policji i dostęp do prywatnych baz danych, VII. Ochrona danych w
środowisku globalnym. W każdym obszarze podniesiono kilka konkretnych zagadnień,
które przekazano z wyprzedzeniem parlamentom państw członkowskich (patrz
załącznik).
Taki uporządkowany dialog i jego wyniki pomogą obu sprawozdawcom komisji LIBE i
innym członkom komisji LIBE oraz pozostałym posłom w przemyśleniu i uwzględnieniu
obaw posłów do parlamentów państw członkowskich w toku procedury ustawodawczej
prowadzonej na szczeblu UE. Komisja LIBE przeprowadzi głosowanie orientacyjne w
pierwszym kwartale 2013 r.
1

z belgijskiej Izby Deputowanych, francuskiego Senatu, niemieckiego Bundesratu, włoskiej Izby Deputowanych
i szwedzkiego Riksdagu w stosunku do wniosku dotyczącego rozporządzenia i z niemieckiego Bundesratu i
szwedzkiego Riksdagu w stosunku do wniosku dotyczącego dyrektywy.
2
z parlamentu Portugalii, czeskiego Senatu, włoskiego Senatu, duńskiego Eerste Kamer w stosunku do wniosku
dotyczącego rozporządzenia, z parlamentu Portugalii, belgijskiej Izby Reprezentantów, hiszpańskich Cortem,
czeskiego Senatu, włoskiego Senatu i duńskiego Eerste Kamer w stosunku do wniosku dotyczącego dyrektywy.
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Porządek dzienny
Wtorek, 9 października 2012 r.
9.00–9.20

Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego Martina SCHULZA

9.20–10.30

SESJA I – Reforma ram prawnych UE w zakresie ochrony danych –
Budowanie zaufania w cyfrowym, zglobalizowanym świecie

Prowadzący:

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, przewodniczący Komisji Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego

Głos zabiorą:
9.25–9.35
9.35–9.45
9.45–9.50

Ionas NICOLAOU, przewodniczący Komisji Prawnej cypryjskiej Izby
Reprezentantów
Loucas LOUCA, minister sprawiedliwości, cypryjska Prezydencja Rady
Françoise LE BAIL, dyrektor generalna, DG JUSTICE, Komisja Europejska

9.50–10.30

Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego

10.30–12.30

SESJA II – Zharmonizowane i wzmocnione prawa i zasady ochrony
danych w świecie pełnym wzajemnych powiązań

Prowadzący:

Jan Philipp ALBRECHT, poseł do Parlamentu Europejskiego,
sprawozdawca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i
Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w sprawie
rozporządzenia o ochronie danych

Głos zabiorą:
10.35–10.45
10.45–10.55
10.55–11.05
11.05–11.15
11.15–11.25
11.25–12.30

Marietta KARAMANLI, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Europejskich francuskiego Zgromadzenia Narodowego
Gerrit HORNUNG, Uniwersytet w Passau
Jean GONIE, dyrektor ds. ochrony prywatności, Microsoft Europe
Nuria RODRIGUEZ, starszy specjalista ds. prawnych, Europejska
Organizacja Konsumentów
Simon DAVIES, London School of Economics
Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego
Przerwa obiadowa
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Sesja popołudniowa
15.00–15.40

Otwarcie przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Viviane
REDING
Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego

15.40–17.15

SESJA III – Wyzwania w zakresie ochrony danych i egzekwowania
prawa

Prowadzący:

Dimitrios DROUTSAS, poseł do Parlamentu Europejskiego,
sprawozdawca ds. dyrektywy o ochronie danych Komisji Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego

Głos zabiorą:
15.45–15.55
15.55–16.05
16.05–16.15
16.15–16.25
16.25–16.35

Lord HANNAY, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych UE
brytyjskiej Izby Lordów
Diana ALONSO BLAS, inspektor ochrony danych/kierownik Wydziału
Ochrony Danych, Eurojust
Daniel DREWER, inspektor ochrony danych/ Marnix AUMAN, Wydział
ds. Działań Operacyjnych, Europol
Els de BUSSER, Instytut im. Maksa Plancka ds. Międzynarodowego Prawa
Karnego, Freiburg
Anna FIELDER, Privacy International, London

16.35–17.15

Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego

17.15–18.40

SESJA IV – Podmioty przetwarzające dane i administratorzy danych
w sektorze prywatnym i w dziedzinie zatrudnienia

Prowadzący:

Seán KELLY, poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, oraz
Nadja HIRSCH, posłanka do Parlamentu Europejskiego,
sprawozdawczyni Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu
Europejskiego

Głos zabiorą:
17.20–17.30
17.30–17.40
17.40–17.50
17.50–18.00
18.00–18.10
18.10–18.45

Stephan MAYER, Komisja Spraw Wewnętrznych niemieckiego
Bundestagu
Erika MANN, dyrektor zarządzający, Facebook
Alexander DIX, inspektor ochrony danych i swobody informacji dla
miasta Berlina, Niemcy
Armin DUTTINE, Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny
Frederik BORGESIUS, Instytut Prawa Informacyjnego, Uniwersytet w
Amsterdamie
Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego
Kolacja
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Środa 10 października 2012 r.
9.00–10.45

SESJA V – Wdrożenie prawodawstwa o ochronie danych.
Zapewnienie spójności i skuteczności.

Prowadzące:

Marielle GALLO, posłanka do Parlamentu Europejskiego,
sprawozdawczyni Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego oraz
Lara COMI, posłanka do Parlamentu Europejskiego,
sprawozdawczyni Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego

Głos zabiorą:
9.05–9.15
9.15–9.25
9.25–9.35
9.35–9.45

Peter ERIKSSON, przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych
parlamentu szwedzkiego
Peter HUSTINX, Europejski Inspektor Ochrony Danych
Jacob KOHNSTAMM, przewodniczący Grupy Roboczej Art. 29
Mario OETHEIMER, Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej

9.45–10.45

Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego

10.45–12.30

SESJA VI – Wymiana danych między organami policji i dostęp
do prywatnych baz danych

Prowadzący:

Timothy KIRKHOPE, poseł do Parlamentu Europejskiego

Głos zabiorą:
10.50–11.00
11.00–11.10
11.10–11.20
11.20–11.30
11.30–11.40
11.40–12.30

Dr Konstantin VON NOTZ, Komisja Spraw Wewnętrznych
niemieckiego Bundestagu
Frédéric TARDIF, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Francja
Joe MCNAMEE, European Digital Rights (EDRI)
Eric TÖPFER, badacz, Deutsches Institut für Menschenrechte,
Niemcy
Dr Wojciech WIEWIÓROWSKI, Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, Polska
Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego
Przerwa obiadowa
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Sesja popołudniowa
15.00–16.30

SESJA VII – Ochrona danych w kontekście globalnym
(część pierwsza) Wymiar transatlantycki

Prowadzący:

Axel VOSS, poseł do Parlamentu Europejskiego

Głos zabiorą:
15.05–15.15
15.15–15.25
15.25–15.35
15.35–15.45
15.45–15.55

Sharon GESTHUIZEN, Stały Komitet ds. Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości holenderskiej Tweede Kamer
Paul NEMITZ, dyrektor, DG JUSTICE, Komisja Europejska
David VLADECK, dyrektor, Federalna Komisja Handlu USA
Bruce SWARTZ, zastępca asystenta prokuratora generalnego,
Departament Sprawiedliwości USA
Cameron F. KERRY, główny radca, Departament Handlu USA

15.55–16.45

Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego

16.45– 18.00

SESJA VII – Ochrona danych w kontekście globalnym
(cześć druga) Jakich standardów potrzeba dla skutecznej
ochrony?

Prowadzący:

Alexander ALVARO, wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego

Głos zabiorą:
16.50–17.00
17.00–17.10
17.10–17.20
17.20–17.30

Marc ROTENBERG, Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Caspar BOWDEN, prawnik specjalizujący się w ochronie
prywatności
Alexander SEGER, kierownik Działu ds. Ochrony Danych i
Cyberprzestępczości, Rada Europy
Michael DONOHUE, starszy analityk polityczny,
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

17.30–18.00

Pytania i odpowiedzi parlamentarzystów z parlamentów państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego

18.00–18.30

Sesja zamykająca
Jan Philipp ALBRECHT i Dimitrios DROUTSAS, sprawozdawcy
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony
danych
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ZAŁĄCZNIK
WAŻNA UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W POSIEDZENIU
Posiedzenie jest otwarte dla publiczności. Jednak ze względów bezpieczeństwa uczestnicy nieposiadający karty
wstępu wystawionej przez Parlament Europejski muszą uprzednio uzyskać przepustkę. Osoby pragnące uzyskać
przepustkę powinny skontaktować się z sekretariatem (libe–secretariat@europarl.europa.eu) do dnia 1 października
2012 r. do południa. Należy podać NAZWISKO, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj dokumentu
tożsamości (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy itp.), nr dokumentu tożsamości, adres i nazwę
firmy/instytucji/organizacji. W razie braku powyższych danych służby ochrony nie wydadzą przepustki1.
Wszyscy uczestnicy z parlamentów narodowych (posłowie, urzędnicy i przedstawiciele w Brukseli) powinni wypełnić
w internecie formularz rejestracji w związku z udziałem w wydarzeniu pod następującym adresem (do 28 września):

http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=2012_icm_libe
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEBATY
• Podczas dyskusji, aby umożliwić wypowiedzenie się jak największej liczbie parlamentarzystów, czas wystąpień mówców
będzie ograniczony do 10 minut, a czas wystąpień innych uczestników do 2 minut na każdą wypowiedź lub pytanie.
• Posłowie są proszeni o wpisanie na arkuszu rozdawanym w sali posiedzeń czasu wystąpienia ze wskazaniem swojego
nazwiska i parlamentu.
• Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić swoje wystąpienia, mogą uczynić to na piśmie, przesyłając z wyprzedzeniem
dokumenty (najlepiej w jęz. angielskim lub francuskim) do sekretariatu (e–mail:
libe–secretariat@europarl.europa.eu). Dokumenty te zostaną rozdane podczas spotkania.
• Dokumenty na posiedzenie będą się pojawiały stopniowo na stronie internetowej komisji LIBE w rubryce Wydarzenia:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE oraz na stronie
internetowej PE w rubryce Stosunki z parlamentami narodowymi.
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/15
POSIEDZENIE BĘDZIE TRANSMITOWANE NA ŻYWO I NAGRYWANE
Strona internetowa komisji LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=PL&body=LIBE

INFORMACJE DODATKOWE

Sekretariat komisji LIBE
Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ
Administrator
Biuro: RMD 04J014
Tel.: +32(2)28 46733
jose–manuel.de–frutos–gomez@europarl.europa.eu
Anze ERBEZNIK
Administrator
Biuro: RMD 04J020
Tel.: +32(0)2 28 32811
anze.erbeznik@europarl.europa.eu
Angela HRINCESCU
Asystentka
Biuro: RMD 04J042
Tel.: +32(0)2 28 41544
angela.hrincescu@europarl.europa.eu

Stosunki z parlamentami narodowymi
Jitka POLÁŠKOVÁ
Administrator
Biuro: WIE 05U024
Tel.: +32(0)2 28 31056
jitka.polaskova@europarl.europa.eu
Federico BOSCHI ORLANDINI
Administrator
Biuro: WIE 05U017
Tel.: +32(0)2 28 41529
federico.boschi@europarl.europa.eu
Charlotte BLONDIAU
Asystentka
Biuro: WIE 05U020
Tel.: +32(0)2 28 40979
charlotte.blondiau@europarl.europa.eu

1

Przetwarzanie danych osobowych podlega rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz.U.
L 8 z 12.1.2001, s. 1)
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Międzyparlamentarne posiedzenie komisji
Reforma ram prawnych UE w zakresie ochrony danych – Budowanie zaufania do
cyfrowego, zglobalizowanego świata
9–10 października 2012 r.

Kwestionariusz skierowany do parlamentów narodowych
W załączeniu znajdą Państwo kilkanaście pytań, które posłużą za bazę dla paneli
międzyparlamentarnego posiedzenia komisji w dniach 9–10 października 2012 r.
Odpowiedzi na pytania (w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim) należy przesłać
do piątku 21 września 2012 r. na adres libe–secretariat@europarl.europa.eu.
Poniżej znajduje się do Państwa dyspozycji odsyłacz do strony internetowej Komisji
Europejskiej poświęconej ochronie danych w UE w ogóle oraz konkretnie dwóm
wnioskom ustawodawczym dotyczącym ochrony danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych i dyrektywa o ochronie danych w ramach prawa karnego):
http://ec.europa.eu/justice/data–protection/index_pl.htm
SESJA I – Reforma ram prawnych UE w zakresie ochrony danych – Budowanie
zaufania w cyfrowym, zglobalizowanym świecie
1. Czy dostrzegają Państwo potrzebę i wartość dodaną proponowanej reformy
europejskich ram ochrony danych (kwestie pomocniczości i wyboru formy
prawnej obu instrumentów – rozporządzenia i dyrektywy)?
2. Jak postrzegają Państwo relację między prawodawstwem Unii a
prawodawstwem krajowym (kwestie pomocniczości i wyboru formy prawnej
obu instrumentów – rozporządzenia i dyrektywy)? Czy państwa członkowskie
powinny dysponować większą elastycznością w celu regulowania przetwarzania
danych w szczególnych sytuacjach? W jaki sposób wpłynęłoby to na
harmonizację rynku wewnętrznego?
3. Jakie są Państwa zdaniem brakujące elementy (jeśli są takie) obowiązującego
unijnego systemu ochrony danych opartego na dyrektywie 95/46/WE i decyzji
ramowej 2008/977/WSiSW?
4. W jaki sposób zadbać o to, by proponowane akty prawne nadążały za postępem
technologicznym? Czy Państwa zdaniem właściwe jest podejście oparte na
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zasadach prywatności od samego początku (ang. „privacy by design”) oraz
prywatności jako opcji domyślnej (ang. „privacy by default”)?
SESJA II – Zharmonizowane i wzmocnione prawa i zasady ochrony danych w
świecie pełnym wzajemnych powiązań
5. Jakie jest Państwa zdanie na temat przepisów dotyczących praw podmiotów
danych oraz ich zastosowalności w praktyce, takich jak prawo do przenoszenia
danych, prawo do bycia zapomnianym, terminy składania wniosków o dostęp,
prawo do poprawiania danych?
6. Jakie jest Państwa zdanie na temat zasad leżących u podstaw tych praw, takich
jak konieczność istnienia podstawy prawnej dla przetwarzania danych czy
warunki udzielenia zgody, lub pojęć „bezpieczeństwa publicznego” czy
„słusznego interesu” będących podstawą przetwarzania danych?
SESJA III – Wyzwania w zakresie ochrony danych i ochrony porządku publicznego
SESJA VI – Wymiana danych między organami policji i dostęp do prywatnych baz
danych
7. Czy nowe ramy powinny również mieć zastosowanie do czysto wewnętrznych
działań w zakresie przetwarzania danych przez organy ścigania czy raczej
powinny ograniczać się jedynie do spraw transgranicznych (pytanie o odwrotną
dyskryminację, ochronę danych jako wspólne prawo podstawowe zapisane w
Karcie, pomocniczość itp.)?
8. Istnieje coraz silniejszy tendencja udzielania organom ścigania dostępu do
danych przechowywanych przez prywatne przedsiębiorstwa do celów
handlowych; w jaki sposób zapewnić właściwą równowagę między potrzebami
organów ścigania a przestrzeganiem praw człowieka?
SESJA IV – Podmioty przetwarzające dane i administratorzy danych w sektorze
prywatnym i w dziedzinie zatrudnienia (wolny przepływ informacji
w obrębie rynku wewnętrznego)
9. Czy wniosek ogranicza obciążenia prawne/administracyjne nałożone na
administratorów danych, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)?
10. Jaki będzie wpływ systemu „punktów kompleksowej obsługi” na prawodawstwo
państw członkowskich oraz na prawa podmiotów danych (przeszkody prawne i
językowe itp.)? W jaki sposób zadbać o to, by decyzje były możliwe do
wyegzekwowania z punktu widzenia prawa w państwie członkowskim, w którym
zamieszkuje podmiot danych?
11. W jaki sposób zadbać o to, by proponowane akty prawne nadążały za postępem
technologicznym? Czy Państwa zdaniem właściwe jest podejście oparte na
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zasadach prywatności od samego początku (ang. „privacy by design”) oraz
prywatności jako opcji domyślnej (ang. „privacy by default”)?
11a. Proponowane rozporządzenie o ochronie danych przewiduje w kilku
przypadkach przekazanie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych i
powierzenie jej uprawnień wykonawczych. Co Państwo sądzą o przepisach w
zakresie przekazywania lub powierzania takich uprawnień Komisji? Czy uważają
Państwo, że takie przekazanie/powierzenie uprawnień jest potrzebne w celu
wdrożenia rozporządzenia i nim uzasadnione w którymkolwiek z
przewidywanych przypadków?1
SESJA V – Wdrożenie prawodawstwa o ochronie danych. Zapewnienie spójności i
skuteczności.
12. Jak Państwo oceniają proponowany system sankcji (surowość sankcji,
proporcjonalność, dowolność, prawne środki odwoławcze itd.)? Jak wpłyną one
na przepisy w Państwa kraju i jakie są doświadczenia wynikające z
obowiązującego modelu?
13. Jak Państwo oceniają proponowany mechanizm zgodności (tj. fakt, że krajowe
organy ds. ochrony danych będą musiały respektować decyzje podjęte w ramach
mechanizmu zgodności oraz kwestie ich niezależności i ryzyka postępowania
wbrew prawodawstwu krajowemu)? Jak postrzegają Państwo proponowaną rolę
Komisji w tym względzie, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii niezależności
Europejskiej Rady Ochrony Danych?
14. Jak oceniają Państwo zasoby organu/organów ds. ochrony danych w Państwa
kraju? W jaki sposób zadbać o to, by były one wystarczające w świecie, w którym
przetwarza się wciąż więcej danych?
14a. Proponowane rozporządzenie o ochronie danych przewiduje przekazanie
Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych i powierzenie jej
uprawnień wykonawczych w kilku przypadkach. Czy uważają Państwo, że takie
przekazanie/powierzenie
uprawnień
jest
potrzebne
do
wdrożenia
rozporządzenia i nim uzasadnione w którymkolwiek z przewidywanych
przypadków? 2

SESJA VII – Ochrona danych w kontekście globalnym
15. Jak oceniają Państwo proponowany mechanizm międzynarodowego
przekazywania danych w obu wnioskach, wziąwszy pod uwagę to, że ramy UE i

1
2

Dodatkowe kwestie do dyskusji, niezawarte w kwestionariuszu wysłanym do parlamentów narodowych.
Dodatkowe kwestie do dyskusji, niezawarte w kwestionariuszu wysłanym do parlamentów narodowych.
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państw trzecich nie zawsze opierają się na tych samych zasadach i nie zapewniają
takiego samego poziomu ochrony osobom fizycznym?
16. Komisja stwierdziła, że jej wniosek ma na celu uproszczenie międzynarodowego
przekazywania danych i ograniczenie obciążeń nałożonych na administratorów
danych. Czy oznacza to, że prawa podmiotów danych będą słabiej chronione?
17. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnoszące się proponowane pakietu
dotyczące reformy?
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