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STRASBURG

Przesłuchanie kandydatki Noëlle LENOIR

– Czy może Pani podać powody, dla których ubiega się o to stanowisko i dlaczego uważa 
Pani, że jest odpowiednią na nie kandydatką?

Zasadniczo ubiegam się o to stanowisko z trzech powodów:

Przede wszystkim pasjonuje mnie związek między prawami człowieka, nauką i technologią, 

ponieważ stanowi on podstawę nowoczesnych demokracji. 

Ponadto pragnę wykorzystać moją uznaną wiedzę i praktyczne doświadczenie w dziedzinie 

ochrony danych w służbie ogólnego interesu europejskiego i instytucji unijnych. Wierzę, że 

Europa może zaproponować obywatelom model funkcjonowania w zglobalizowanym 

społeczeństwie informacyjnym. 

I wreszcie instytucje europejskie muszą dawać przykład poszanowania ochrony danych i taki 

jest sens nadzoru prowadzonego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). 

Uważam, że posiadam odpowiednie kompetencje do piastowania tego stanowiska, 

ponieważ: 

a) jestem z natury niezależna, co niezmiennie udowadniałam, zwłaszcza jako sędzia w sądzie 

administracyjnym i konstytucyjnym. Jako minister do spraw europejskich byłam uważana za 

przedstawicielkę „społeczeństwa obywatelskiego”, a nie za polityka. Mogłabym obrać tę 

drogę, jednak nie wybrałam kariery politycznej. Jestem prawniczką w pełni oddaną idei praw 

człowieka i pasjonuje mnie ich związek z technologią.  

b) Jestem ekspertem w dziedzinie ochrony danych i miałam okazję śledzić przemiany w tej 

dziedzinie od czasów głosowania nad francuską ustawą z 1978 r. i stworzenia CNIL 

(francuski organ ochrony danych), którego początków byłam świadkiem, do chwili obecnej, 

kiedy jako adwokat stowarzyszona w międzynarodowym gabinecie w Paryżu kieruję „grupą 

praktyków” (practice group) w dziedzinie prawa ochrony danych. Nie uszło mojej uwadze, że 

jeszcze niewiele kobiet jest „partnerami” w międzynarodowych gabinetach adwokackich, a 
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jeszcze mniej szefami departamentów. 

c) Poznałam arkana instytucji publicznych, pracując w trzech dziedzinach: prawodawczej 

(administrator w Senacie i specjalista ds. deontologii w Zgromadzeniu Narodowym), 

wykonawczej (gabinet ministra sprawiedliwości i ministerstwo) oraz sądowej (Rada Stanu, 

Trybunał Konstytucyjny i Izba Adwokacka). W CNIL poznałam również od wewnątrz 

funkcjonowanie niezależnych organów administracyjnych. 

c) Otwarcie na sprawy międzynarodowe i różnorodność kulturowa znajdują się niezmiennie w 

centrum moich zainteresowań jako Europejki i obywatelki świata. Sprawowane funkcje 

przewodniczącej Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz 

Międzynarodowego Komitetu Bioetyki UNESCO, a także moje doświadczenie wykładowcy 

zarówno na Uniwersytecie Columbia (USA), w londyńskim UCL, jak i obecnie w paryskiej 

HEC, umożliwiły mi kontakty z młodzieżą różnych narodowości. 

Na tej właśnie podstawie (niezależność, wiedza ekspercka, doświadczenie w zarządzaniu 

ważnymi organami i zdolności komunikacyjne) uważam się za wyjątkowo wiarygodną i 

skuteczną kandydatkę. 

– Czy może Pani przedstawić swoje pomysły na temat zadań nadzorczych EIOD? Jak 
wyobraża sobie Pani rolę EIOD w sprawowaniu nadzoru nad przetwarzaniem danych 
przez instytucje i organy UE i w jaki sposób zamierza Pani wykorzystywać uprawnienia 
interwencyjne EIOD w celu wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących zasad? 

Należy poświęcić więcej uwagi nadzorowi prowadzonemu przez EIOD, gdyż od tego 
zależy wiarygodność tego urzędu. 
W ramach prowadzonej obecnie reformy należy położyć duży nacisk na nadzór ex post, 
jednocześnie dopilnowując uprzednich wymogów formalnych dotyczących przetwarzania 
danych szczególnie chronionych, w szczególności danych policyjnych, dotyczących wymiaru 
sprawiedliwości i służby zdrowia. Roczny program kontroli (obejmujący w szczególności 
kwestie zagrożenia dla życia prywatnego, bezpieczeństwa fizycznego i kontroli wewnętrznej) 
powinien zostać określony zgodnie z kryteriami danego sektora i w zależności od poufności 
danych, nie wyłączając niezapowiedzianych inspekcji (np. w przypadkach naruszenia zasad 
ochrony danych). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by ograny spoza UE nie posiadały 
bezpośredniego dostępu do danych UE poza mechanizmem wzajemnej pomocy. 
EIOD powinien zwiększyć swoją wiedzę w zakresie nadzoru przetwarzania danych 
dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Eurodac, SIS II, VIS, Europol 
itp.), jednocześnie wyciągając konsekwencje w zakresie ochrony życia prywatnego i 
podstawowych wolności z obowiązującego orzecznictwa na poziomie trybunałów 
europejskich (TSUE, CEDH) i krajowych trybunałów konstytucyjnych. 
Sprawowanie przez EIOD funkcji nadzorczej obejmuje również wzmocnienie roli i 
kompetencji inspektorów ochrony danych. Należy im udostępnić narzędzia służące do 
szkolenia personelu (programy zgodności, e-szkolenia), a służby EIOD powinny móc 
odpowiedzieć w przewidzianym terminie na ich pytania (np. jakiej odpowiedzi udzielić na 
wniosek o przyznanie dostępu, przy jednoczesnym poszanowaniu ochrony danych). 
Inspektorzy ochrony danych powinni być zachęcani do systematycznego informowania o 
stwierdzonych incydentach. EIOD powinien opracować prosty i zrozumiały przewodnik 
dobrych praktyk. 
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Rozpatrywanie skarg musi być sformalizowane. Należy ustanowić bardziej formalne kontakty 
z rzecznikiem praw obywatelskich, w odniesieniu do kierowanych do niego spraw 
dotyczących ochrony danych (np. za pośrednictwem protokołu ustaleń).
Należy ustanowić system sankcji oraz dokonać przeglądu dokumentu strategicznego 
EIOD
Pierwsza sankcja polega na zaprzestaniu przetwarzania danych i podjęciu środków 
zaradczych. Pozostałe sankcje mają swoje uzasadnienie w przypadku, gdy zakwestionowana 
praktyka powtarza się (gdy regulamin pracowniczy przewiduje sankcje). Należy podjąć 
sankcje wówczas, gdy EIOD odmówiono dostępu lub utajniono przed nim elementy istotne 
dla przeprowadzanej przez niego kontroli. Mając na względzie wpływ, jaki rozporządzenie 
ogólne wywrze na zmianę rozporządzenia 45/2001, należy dokonać przeglądu dokumentu 
strategicznego EIOD z dnia 13 grudnia 2010 r. w konsultacji z inspektorami ochrony danych. 
W porozumieniu z instytucją, której to dotyczy, można przewidzieć nagłaśnianie uchybień 
jako jedną z sankcji. Wszystkie sankcje muszą być proporcjonalne i stosowane zgodnie z 
zasadą sprawiedliwości proceduralnej (due process of law) i należy pamiętać, że ostatecznym 
celem jest zgodność i poszanowanie praw. 

– Biorąc pod uwagę rolę, jaką EIOD może odegrać w przyszłości jako sekretariat 
Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), zakładając, że pakiet dotyczący ochrony 
danych zostanie przyjęty w obecnej postaci, czy może Pani przedstawić swoje poglądy 
na temat ewentualnej organizacji i metod pracy EROD, a także sposobu, w jaki 
należałoby zmienić rozporządzenie 45/2001, aby uwzględnić w nim tę rolę?

Organizacja struktury EIOD i jego metody pracy nie mogą szkodzić jego niezależności 
w zakresie prowadzenia sekretariatu Europejskiej Rady Ochrony Danych
Odpowiedź na to pytanie jest kwestią delikatną, jeżeli nie zna się od wewnątrz obecnych 
stosunków między EOID a Grupą Roboczą Art. 29. W każdym razie EIOD musi chronić 
swojej całkowitej niezależności, której wymóg został przewidziany w art. 44 rozporządzenia 
45/2001. Nie można wyobrazić sobie, by EIOD nie korzystał z poziomu niezależności, jaki 
został wskazany jako wymagany przez TSUE w kilku niedawnych wyrokach dotyczących 
różnych krajowych organów ochrony danych. 
O ile możemy przewidzieć zbliżenie między służbami Grupy Roboczej Art. 29 i EIOD w 
kwestii doradztwa świadczonego instytucjom UE, nie jest to możliwe w odniesieniu do 
nadzoru. Należy stworzyć tzw. „chiński mur”, aby oddzielić zadania nadzorcze od zadań 
doradczych. Służby administracyjne i finansowe mogłyby ze sobą współpracować, pod 
warunkiem że udostępniono by EIOD specjalną linię budżetową.  
W odniesieniu do zadań dotyczących Rady, należy stworzyć wspólne zespoły, szczególnie dla 
zagadnień sektorowych (zgodnie z głównymi dziedzinami polityki UE). Aby sprzyjać 
synergii, przewodniczący Europejskiej Rady Ochrony Danych i EIOD mogliby wystosować 
do tych zespołów wspólne pisma zawierające deklarację celów w odniesieniu do 
poszczególnych zagadnień.  Poszczególni pracownicy podlegaliby w dalszym ciągu jednemu 
z dwóch organów. 
Rozporządzenie zastępujące rozporządzenie 2001/45 powinno być zgodne z duchem 
reformy
Artykuł przewidujący niezależność EIOD mógłby wskazywać, że nie może być ona 
zakwestionowana w związku z pełnieniem przez EIOD funkcji sekretariatu Europejskiej Rady 
Ochrony Danych. 
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Tej funkcji sekretariatu należy poświęcić specjalny artykuł, odsyłając do poprzedniego 
rozporządzenia, aby ponownie określić sposób organizacji przyjęty w konsekwencji. Osobne 
artykuły powinny zawierać z jednej strony opis zadań nadzorczych, a z drugiej – zadań 
doradczych. 
Należy poświęcić cały artykuł kwestii współpracy z organami krajowymi. Należy również 
pochylić się nad rolą EIOD wobec podobnych organów w krajach trzecich, tam gdzie one 
istnieją.
I wreszcie należy sprecyzować rolę EIOD w sytuacji, gdy Rada będzie zmuszona podjąć 
działania w ramach systemu kompleksowej obsługi (one stop shop) będącego jednym z 
wyzwań reformy w dążeniu do promowania wspólnej kultury ochrony danych w oparciu o 
zasadę praworządności, wzajemnego zaufania i wymiany. 


