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W mojej pracy od ponad 15 lat zajmuję się nieprzerwanie zagadnieniem ochrony 
danych. Przebieg mojej kariery umożliwił mi zdobycie pełnej (360-stopniowej) wizji tego 
zagadnienia, początkowo przy organie ustawodawczym, a następnie regulacyjnym Krajowej 
Komisji Informatyki i Swobód CNIL, a następnie w roli adwokata świadczącego doradztwo 
prawne.

Jako administratorowi w Zgromadzeniu Narodowym powierzono mi zadanie transpozycji do 
prawa krajowego dyrektywy 95/46, w wyniku której kompetencje CNIL uległy znacznym 
zmianom (ustawa z 2004 r.) W związku z moim doświadczeniem pracy w Zgromadzeniu 
Narodowym jako specjalisty do spraw karnych oraz prawa ochrony danych osobowych 
przywykłem do pracy z wybranymi w wyborach przedstawicielami, grupami 
politycznymi i członkami organów wykonawczych, jak i do udzielania im porad i 
prowadzenia z nimi negocjacji, ponadto wypracowałem metodę pracy z tymi 
podmiotami, a zwłaszcza nabrałem do niej zamiłowania. Wszystkie te zadania stanowią 
integralną część zadań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), czego ilustracją 
jest dokument polityczny opublikowany w dniu 4 czerwca br. 

Jako sekretarz generalny wprowadziłem w życie wywodzącą się z nowej ustawy z 2004 r. 
„nową CNILˮ. Zmieniłem organizację CNIL i zróżnicowałem jej źródła ekspertyz prawnych, 
a w szczególności również technologicznych. Jeśli organ regulacyjny nie nadąża za rozwojem 
technologii, jest on tym bardziej skłonny do konserwatyzmu i – w przypadku braku 
pragmatycznego podejścia w prowadzonych przezeń analizach – tym bardziej jest narażony 
na presję wywieraną nań z zewnątrz. Właśnie w związku z tym przekonaniem zwiększyłem 
trzykrotnie liczbę inżynierów w CNIL. Obecnie warunkiem niezależności organu 
regulacyjnego jest jego wielodyscyplinarność. Objąłem gwarancjami prawnymi 
wykonywanie przez CNIL uprawnień w zakresie legalnych środków przymusu oraz w 
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dziedzinie kontroli, rozwinąłem nowe usługi online dla użytkowników, wprowadziłem 
innowacje w dziedzinie komunikacji i angażowałem się w obszarze międzynarodowym, 
kierując się logiką propagowania i wyjaśniania modelu europejskiego (zob. konferencja w 
Strasburgu w 2008 r., która doprowadziła do deklaracji z Madrytu). Ta „nowa CNILˮ oraz jej 
strategia komunikacyjna wywołały skrajnie nieprzychylne reakcje, zagrożona również była jej 
niezależność w związku z poprawkami parlamentarnymi mającymi na celu zmniejszenie jej 
budżetu lub z presją polityczną w odniesieniu do niektórych dossier mających ścisły związek 
ze swobodami obywatelskimi. Kontrola kartoteki policyjnej (STIC) lub projekt utworzenia 
kartoteki służb wywiadowczych „EDVIGEˮ są tylko jednym z przykładów. Jest mi zatem 
dogłębnie znane pojęcie niezależności, jestem także przekonany o tym, że jest ona 
nieodzowna oraz że wymaga dużej otwartości na dialog, bez której może się ona przeobrazić 
w niezrozumiałą i niedostępną autarkię. To takiej idei niezależności, wymagającej, 
otwartej, a jednocześnie nieugiętej, będzie potrzebował EIOD, aby z powodzeniem 
wprowadzić w życie swoje nowe misje.

Wreszcie bardziej niż kiedykolwiek aktualny jest obecnie gospodarczy wymiar ochrony 
danych. Mam z nim do czynienia na co dzień jako adwokat w międzynarodowej kancelarii. 
Dane osobowe są nowym „czarnym złotemˮ gospodarki. Umożliwiają powstawanie nowych 
usług, nowych rynków. Ci nowi operatorzy gospodarki cyfrowej mają z zasady charakter 
innowacyjny, ponieważ dzięki opanowaniu obszaru danych osobowych rozwijają się 
horyzontalnie w różnorodnych kierunkach. Znajomość tej rzeczywistości gospodarczej jest 
istotnym atutem, dzięki któremu EIOD może być nadal przekonujący i pragmatyczny w 
pełnieniu swojej misji doradczej w służbie instytucji europejskich. 

To właśnie w tym kontekście stałej innowacji, konkurencji między regulacyjnymi systemami 
prawnymi Europa podjęła decyzję o przeprowadzeniu reformy swego własnego systemu. 
Projekt rozporządzenia wprowadza nową strukturę zarządzania organów za pośrednictwem 
mechanizmu spójności pozostającego pod zwierzchnictwem przyszłej Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, której sekretariat zapewni EIOD.  Będzie to zadanie szczególnie trudne, 
nowe i o znaczeniu strategicznym. Dlatego konieczny jest zamysł „nowegoˮ EIOD, 
wyposażonego w nową ekipę w celu realizacji nowego projektu. Z doświadczenia wiem, ile 
energii, zaangażowania, zdolności innowacyjnych i entuzjazmu wymaga wprowadzanie 
zmian. Entuzjazm, zręczność organizacyjna, podejście wielodyscylinarne w obszarze ochrony 
danych, otwarta i jednocześnie solidna koncepcja niezależności: tego potrzeba „nowemuˮ 
EIOD. Takie są wartości, w jakie chciałbym go wyposażyć. 

Oczekując na wejście w życie przyszłego rozporządzenia, inspektor (EIOD) będzie musiał 
sprawować swoją funkcję kontroli, korzystając z dorobku ostatnich 10 lat w tej dziedzinie, 
wyraźnie określonego w dokumencie politycznym. Jedną z podstawowych powinności 
kontrolera jest w rzeczy samej bycie przewidywalnym.

Być przewidywalnym oznacza przede wszystkim konieczność wyraźnego określenia 
kryteriów ustalania priorytetów działań prowadzonych w dziedzinie kontroli i 
informowanie o tych priorytetach. Niezależnie od tego, czy chodzi o wizyty na miejscu czy 
o wstępne kontrole operacji przetwarzania charakteryzujących się ryzykiem, ustalanie 
priorytetów mogłoby wynikać z następujących kryteriów: (i) otrzymywane skargi, pomimo że 
ich liczba od 2011 r. stale maleje (z 100 do 80 w 2013 r.); (ii) tematy określane przez EIOD 
(np. bezpieczeństwo danych, pola na uwagi, geopozycjonowanie, praktyka „Bring your own 
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deviceˮ (BYOD) w instytucjach europejskich itd.). W obliczu rosnącej liczby otrzymywanych 
wniosków dotyczących kontroli wstępnej (80 w 2010 r., 280 w 2013 r.) EIOD mógłby 
uregulować ten napływ wniosków, wprowadzić ustalone przez siebie priorytety, posługując 
się z rozwagą domniemaniem opinii, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia 45/2001. 

Co roku EIOD powinien podać do wiadomości publicznej swój program kontroli oraz 
sprawozdanie z oceny za poprzedni rok. Informowanie to ma również na celu 
przyczynienie się do poprawy kultury ochrony danych w instytucjach Unii poprzez dawanie 
przykładu dobrych praktyk. Program kontroli może być przyjmowany na podstawie 
propozycji zespołów w ramach urzędu EIOD oraz w porozumieniu z zastępcą EIOD. 
Powinien być zatem również opracowywany i realizowany jako projekt menadżerski.

Jako organ kontroli, EIOD powinien być dokładny i pragmatyczny, dzięki czemu wzrośnie 
jego wiarygodność. Bycie dokładnym wiąże się z dysponowaniem analityczną tabelą 
zgodności z przepisami ochrony danych i ochrony przed związanym z nimi ryzykiem, która 
powinna być sporządzona z wyprzedzeniem oraz regularnie poddawana przeglądowi, aby 
uwzględnić np. rozwój technologiczny (np. w dziedzinie bezpieczeństwa albo zastosowań) 
albo też uwzględnić wnioski wyciągnięte z kontroli. Tabela ta musi nadawać się do 
upublicznienia. W tym kontekście EIOD mógłby starać się o wsparcie ze strony specjalistów 
ds. technologii informacyjnych (za pośrednictwem ENISA lub innych centrów zasobów). Być 
pragmatycznym oznacza przeprowadzać ocenę zgodności przetwarzania zgodnie z tą tabelą 
analityczną, uwzględniając jednocześnie szczególne warunki danego przetwarzania danych, 
charakter danych szczególnie chronionych, zasadność celów przetwarzania, a także związane 
z przetwarzaniem ryzyko dla praw osób. Sposobem sprzyjania rozwojowi kultury ochrony 
danych jest również podejście uwzględniające ryzyko, w przypadku gdy ryzyko to ustalono 
i zrozumiano, ponieważ ma ono podstawę empiryczną, którą zainteresowane służby i osoby 
mogą z łatwością przyjąć.

Jako organ kontrolny EIOD musi być skuteczny. Biorąc pod uwagę niewielką ilość zasobów 
oddanych mu do dyspozycji, EIOD będzie musiał być selektywny w podejmowaniu działań 
związanych z kontrolą przedsiębiorstw oraz opierać się na zewnętrznych punktach 
zgodności. Punkty te to przede wszystkim inspektorzy ochrony danych (IOD) oraz 
koordynatorzy ds. ochrony danych (KOD). Jednoczenie tej wspólnoty i kierowanie nią jest 
jednym ze sposobów zwielokrotnienia działań EIOD oraz zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony danych w Unii. 

W tym celu EIOD będzie musiał wprowadzić innowacyjne metody komunikacji. W 
zależności od dostępnych zasobów można by na przykład rozważyć: (i) otwarcie ekstratentu 
poświęconego IOD i KOD, w którym dostępne byłyby dla nich praktyczne przewodniki, fora, 
rubryka FAQ (często zadawane pytania) odpowiadająca na ich wątpliwości; (ii) 
organizowanie szkoleniowych konferencji online; (iii) wprowadzenie modułów e-kształcenia; 
(iv) opracowywanie dostosowanych do potrzeb IOD i KOD narzędzi lub elementów wsparcia 
w odpowiedzi na napływające od nich informacje zgromadzone za pomocą kwestionariuszy; 
(v) gromadzenie raz w roku wspólnoty IOD i KOD wokół danego tematu lub działania. 

Aby podjąć omawianie zagadnienia organizacji przyszłej Europejskiej Rady Ochrony Danych 
(zwanej dalej „Radą Ochrony Danychˮ), należy w pierwszej kolejności dokładnie określić jej 
rolę. Z lektury projektów rozporządzenia i dyrektywy, w ich brzmieniu ze stycznia 2012 r., 
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wynika, że rada ta jest instrumentem ich spójnego wdrażania oraz organem rozstrzygającym 
spory i pośredniczącym w porozumieniu organów krajowych. 

W celu realizacji tej misji działa ona według czterech następujących schematów: (a) w 
odpowiedzi na wniosek organu krajowego w ramach uprawnienia kontroli a-priori (np. 
kiedy organ ten pragnie sporządzić wykaz operacji przetwarzania podlegających wstępnej 
konsultacji lub przyjąć wiążące reguły korporacyjne (ang. BCR), b) w następstwie 
uzasadnionego żądania organu krajowego w ramach kontroli a-posteriori (np. w 
przypadku odmowy organu dotyczącej przyłączenia się innego organu w ramach wspólnych 
operacji kontroli). Parlament zresztą znacznie wzmocnił prerogatywy Rady Ochrony Danych 
w tej dziedzinie, ponieważ przyznał jej również uprawnienia do rozpatrywania sporów 
między organami w przypadku pochodzącej od jednego z nich propozycji sankcji; c) 
działania z własnej inicjatywy w celu opracowania przewodników dobrych praktyk i 
wytycznych adresowanych do organów krajowych; d) jako centrum zasobów będących do 
dyspozycji wielu podmiotów w służbie organów krajowych (usługi szkoleniowe, 
udostępnianie dokumentów). 

Te cztery misje, między którymi z całą pewnością mogą zachodzić interakcje (np. tematem 
szkoleń mogą być trudności stwierdzone w ramach wspólnych operacji), powinny być w 
pierwszej kolejności elementem warunkującym strukturę organizacyjną zapewnianego przez 
EIOD sekretariatu Rady Ochrony Danych. Zatem zadania (a), (b) i (c), związane z 
„profesjąˮ Rady Ochrony Danych powinny zostać określone jako takie w jej schemacie 
organizacyjnym, podczas gdy zadanie centrum zasobów będących do dyspozycji wielu 
podmiotów (d) byłoby działalnością horyzontalną, służącą jako wsparcie wszystkich 
pozostałych działań. Ta działalność horyzontalna powinna opierać się na udostępnianiu 
bezpiecznego ekstranetu otwartego dla organów krajowych, w którym dostępne by były 
między innymi materiały szkoleniowe, podstawowe wiadomości, tabela przedstawiająca 
przebieg rozpatrywania różnych wniosków kierowanych do Rady Ochrony Danych. 

Szczególnej uwagi wymaga rozpatrywanie najbardziej wrażliwych wniosków, będących 
prawdopodobnie wnioskami pochodzącymi z kontroli a-posteriori (b). EIOD powinien dążyć 
do zrównoważonych, sprawiedliwych i bezstronnych rozwiązań, które są warunkiem 
powstawania konsensusu oraz zaufania we wspólnocie organów. W kontekście 
„dyplomatycznejˮ roli EIOD oraz jego zastępcy najważniejszymi czynnikami warunkującymi 
pomyślne pełnienie tej roli jest ich dyspozycyjność, umiejętność słuchania i zdolność 
prowadzenia dialogu, a także znajomość różnych organów krajowych i typowej dla nich 
kultury. 

Słuszność takiego sposobu organizacji (według zadań), wspieranej przez przekrojową 
dyrekcję „zasobyˮ, powinna podlegać okresowej ocenie (co 18 miesięcy lub 24 miesiące), 
przeprowadzanej w ramach Rady Ochrony Danych w celu zapewnienia jej skuteczności i 
zachowania jej aktywności w szczególnie innowacyjnym środowisku cyfrowym. 
Te różne nowe i strategiczne misje powierzone EIOD będą wymagały zmiany rozporządzenia 
45/2001, w pierwszym rzędzie jego art. 46 („obowiązkiˮ) i art. 47 („uprawnieniaˮ).


