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Przesłuchanie kandydatki Cinzii BIONDI

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

Cieszę się z możliwości zgłoszenia mojej kandydatury na stanowisko kolejnego zastępcy 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

Staram się o nie, ponieważ głęboko wierzę w podstawowe prawa i wolności obywateli UE 

w dziedzinie przetwarzania danych osobowych i prywatności. Mam także zapał i posiadam 

wiedze, doświadczenie i umiejętności pozwalające mi na rzeczywiste promowanie i obronę 

tych praw.

Znajdujemy się obecnie w samym środku epoki kluczowej dla ochrony danych i 

prywatności w Europie i na świecie. Istnieją wyzwania i zagrożenia, które trzeba właściwie 

przedyskutować i skutecznie rozwiązać. Istnieją jednakże również szanse, które trzeba 

uchwycić, pod warunkiem że uda nam się zbudować niezbędne zaufanie i stworzyć 

warunki przejrzystości w UE, co umożliwi nam wszystkim pełne zaangażowanie na 

świecie i korzystanie z innowacji, jakie ma on do zaoferowania. Mam duże ambicje wobec 

instytucji i organów UE jako liderów w tych kwestiach tak w Europie, jak i w świecie.

Chciałabym przyczynić się moimi działaniami do realizacji tych ambicji.

Rola zastępcy inspektora niesie ze sobą przywilej wywierania wpływu na politykę i kulturę 

oraz odpowiedzialność za nie. Korzystam z okazji, aby podkreślić rzecz najważniejszą, 

przekonanie, że ochrona danych i prywatność to podstawowe prawa obywateli UE. Mają 

one kluczowe znaczenie jako takie, a brak lub zaniedbanie ich ochrony mogą także mieć 
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szkodliwy wpływ na inne prawa i wolności.

Wierzę, że moje przekonania i wizja czynią mnie odpowiednią kandydatką na to 

stanowisko, a moje doświadczenie i siła pomogą mi odnieść sukces.

Blisko współpracowałam z organizacjami i przedsiębiorstwami przemysłowymi ze 

wszystkich sektorów, w tym z organami publicznymi i regulacyjnymi, i mam szczególnie 

bogate doświadczenie w pracy na najwyższych szczeblach krajowego i międzynarodowego 

przemysłu prywatnego. Byłam świadkiem różnorodności zachowań, percepcji, obaw i 

mitów otaczających ochronę danych i prywatność. Moje doświadczenie pokazuje, że 

trudności na ogół dotyczą nie tego, co organy chcą osiągnąć, ale tego, jak się do tego 

zabierają. Zrozumienie tych aspektów i powodzenie, z jakim rozwiązywałam je na innych 

stanowiskach, zastosuję do zadań, jakie będą spoczywać na mnie jako zastępcy inspektora.

Będę mieć świeże i nieobciążone podejście do zadań EIOD. Będę także służyć wiedzą, 

umiejętnościami i doświadczeniem, które moim zdaniem zarówno poszerzą, jak i uzupełnią 

te posiadane przez nowego inspektora, co pozwoli na utworzenie silniejszego zespołu.

Lubię – i robię to dobrze – jednoczyć ludzi wokół wspólnego celu i go osiągać. Dzięki 

interdyscyplinarnym umiejętnościom w dziedzinie ochrony danych i regulowania usług 

finansowych udało mi się zebrać razem wpływowe organizacje, stowarzyszenia i ludzi, aby 

przedyskutować planowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych i kwestie budzące 

wspólne obawy oraz ułatwić współpracę i wymianę informacji.

Posiadane przeze mnie umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej i zarządzaniu 

wielkoskalowymi projektami IT i bazami danych dały mi nieoceniony wgląd w 

technologiczne i oparte na informacji dziedziny przemysłu.Zrozumienie ich motywacji, 

zdolności i praktyk operacyjnych oznacza, że zajmuję odpowiedną pozycję, aby wspierać i 

nadzorować instytucje UE, a także im doradzać. Będę to robić nie tylko w odniesieniu do 

ich potrzeb i celów technologicznych, ale także w stosunku do rozwijanej przez nie polityki 

w obszarach usług technologicznych i cyfrowych.

Niezbędną cechą charakterystyczną wszystkich moich poprzednich funkcji była 

niezależność myślenia i działania. Prawość i profesjonalizm zajmowały centralne miejsce 

w mojej karierze. Jeżeli zostanę mianowana, nadal będę stosować i rygorystycznie 

wspierać te zasady i normy, pełniąc funkcję zastępcy inspektora.

– 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? 

W rozporządzeniu 45/2001 określono wymogi dotyczące EIOD, a także jego obowiązki i 
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uprawnienia. Regulamin Parlamentu określa ramy wypełniania tych obowiązków i 

korzystania z uprawnień przez EIOD, a także jego stosunki ze strukturami wewnętrznymi.

Uznaję, że razem dokumenty te określają kompetencje EIOD i parametry jego działań, i 

będę pracować w ramach wyznaczonych nimi obecnych i przyszłych struktur. Nie będę tu 

powtarzać ich treści. Chciałabym natomiast krótko przedstawić moje pomysły o tym, co 

chcę osiągnąć dzięki działaniom nadzorczym i czego będę oczekiwać od unijnych 

instytucji i organów, które przetwarzają dane.

W moim przekonaniu to EIOD ma okazywać zdecydowaną, jednoznaczną i niezależną 

postawę przywódczą, dbając o to, żeby prawa obywateli UE były szanowane przez 

instytucje i organy UE. Jeżeli zostanę mianowana, będę zdecydowanie i konsekwentnie 

stawiać ochronę danych i prywatność na pozycji wiążących praw podstawowych, czym w 

istocie są; praw, nad których sformułowaniem i ochroną z bardzo ważnych powodów 

wspólnota europejska spędziła dziesięciolecia. Jednakże musimy również pogodzić się z 

tym, że nie są to prawa absolutne. W sytuacjach wyjątkowych, gdy pojawia się prawdziwa 

i uzasadniona potrzeba związana z konkretnym i ściśle określonym celem, instytucje UE 

mogą potrzebować sprzyjać konkurencyjnym, trudnym do pogodzenia interesom. Będę 

oczekiwać dogłębnej debaty i pełnej jawności przed podjęciem takiego kierunku działań.

Ponadto do uzyskania pożądanych rezultatów należy w pełni zbadać wszystkie rozsądne 

drogi alternatywne, stosując najmocniejsze zabezpieczenia i mechanizmy kontrolne w 

każdych okolicznościach.

Myślę, że musimy skupić się na celu nadrzędnym: ochronie praw podstawowych 

obywateli UE. Najlepszą i najbardziej zrównoważoną drogą do jego realizacji jest wspólna 

praca i stawianie czoła pojawiającym się problemom poprzez wczesne zaangażowanie, 

pełną szacunku współpracę, szczery dialog i jasne określanie oczekiwań. Za ważną część 

mojej funkcji uważam pokierowanie instytucjami i organami UE oraz wyposażenie ich w 

narzędzia do podejmowania właściwych decyzji i znajdowania rozsądnych i wyważonych 

rozwiązań na wczesnym etapie działań związanych z przetwarzaniem danych, a także 

zminimalizowanie konieczności doraźnych działań naprawczych później. Będę 

wykorzystywać takie techniki, jak regularne posiedzenia formalne i nieformalne, 

ukierunkowane szkolenia, praktyczne narzędzia kierujące, dzielenie się wiedzą, analizy 

tendencji i głębokich przyczyn, sporządzanie prognoz oraz ugruntowane stosunki z siecią 

IOD, aby umożliwić osiągnięcie spójności działań związanych z przetwarzaniem danych w 

instytucjach i organach UE.

Unijne instytucje i organy są odpowiedzialne za wpływ, jaki mają na prawa i wolności 

obywateli UE. Obowiązek spoczywa na tych, którzy zbierają i wykorzystują dane osobowe 

lub posługują się nimi, aby odbudować zaufanie i przywrócić pewność, że dane mogą być 

przetwarzane w sposób odpowiedzialny i do uczciwych celów. Będzie to wymagać 

przejrzystości, być może w stopniu, do jakiego niektóre instytucje nie są przyzwyczajone.
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Bez przejrzystości nie istnieje świadomy wybór, zgoda obywateli czy kontrola z ich strony.

A bez tego nie ma podstaw do zaufania.

Jeżeli na końcu mojej kadencji zapanują bardziej ożywione i bliższe stosunki między 

EIOD a instytucjami oraz organami UE niż na jej początku, uznam to za sukces.

Prawo do interwencji to konieczny element udanego nadzoru. Uważam uprawnienia, o 

których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c), e) i f) (nakaz przyjęcia wniosków/przestrzegania praw 

podmiotu danych, nakaz poprawy, zablokowania, wykasowania lub zniszczenia wszystkich 

danych oraz nałożenie zakazu przetwarzania) jako potencjalnie mające największy wpływ 

na działania unijnych instytucji i organów związane z przetwarzaniem danych. Mam 

nadzieję, że dzięki lepszym procedurom dotyczącym podejmowania zobowiązań, co 

podkreśliłam krótko powyżej, EIOD będzie musiał korzystać ze swoich uprawnień w 

niewielkim stopniu. Pragnę jednakże jasno uzmysłowić wszystkim instytucjom i organom 

UE, że tam, gdzie takie działania będą konieczne, zostaną one podjęte.

Moim zdaniem niezależność, spójność działań, skuteczny nadzór oraz konstruktywne 

interwencje to kluczowe elementy składające się na powodzenie działań EIOD. Każda 

interwencja musi także opierać się na pragmatycznym zrozumieniu przez EIOD tego, co 

ma on zamiar osiągnąć swoimi działaniami: może to obejmować uzyskanie pozytywnego 

wyniku lub być pomyślane do zapobieżenia szczególnemu zagrożeniu.

Niektóre z uprawnień nadanych EIOD na mocy art. 47 rozporządzenia 45/2001 stają się 

kwestiami zwyczajowych stosunków, jeżeli będziemy mogli wprowadzić istotę tego, co 

powiedziałam do tej pory. Przykładowo, jeżeli współpraca i wymiana informacji w każdej 

sprawie są zadowalające, nie trzeba będzie korzystać z formalnych uprawnień do 

uzyskania informacji czy dostępu do pomieszczeń.

Natomiast jeżeli będzie trzeba, interwencja EIOD nie powinna być całkowitym 

zaskoczeniem. Przed podjęciem działań zmierzających do egzekwowania przepisów EIOD 

umożliwia zaangażowanie się w przeznaczone do kontroli kwestie i złożenie w ich sprawie 

oświadczeń. Może to mieć miejsce w kontekście regularnych interakcji, np. w drodze 

uprzedniej kontroli czy przeglądu strukturalnego, czy też jako część postępowania w 

sprawie skargi. Interwencję widzę najprawdopodobniej w dwóch sytuacjach: pierwszej, 

gdy odnośna instytucja całkowicie się zaangażowała, ale nie można było uzyskać 

rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony, a EIOD uważa, że istnieje poważne 

naruszenie, ryzyko lub zagrożenie; i drugiej, gdy nie było konkretnego zaangażowania ze 

strony odnośnej instytucji UE lub odnośnego organu. Ta ostatnia sytuacja może 

wskazywać na ukrytą kulturę, która sama w sobie też może stanowić zagrożenie.

W każdym razie EIOD będzie dążył do wyjaśniania, jakie działania podejmuje i dlaczego.
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Nasze analizy będą ogólnie dostępne. Mam także zamiar monitorować skuteczność 

naszych interwencji, nie tylko w odniesieniu do danej instytucji czy danego organu, ale 

także ogółu obywateli. Będę kładła nacisk, aby wszystkie instytucje i organy UE 

wyciągały wnioski z działań podejmowanych przez EIOD.

– 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?

Ogół zadań i obowiązków obecnie przewidzianych dla EROD w tekście Komisji 

Europejskiej z 2012 r. oraz w tekście Parlamentu Europejskiego z 2014 r. jest imponujący.

Głównym jej zadaniem i kierunkiem działań będzie podjęcie się harmonizacji ochrony 

danych w obrębie UE. W oparciu o zbiorową odpowiedzialność Rada zadba o 

zharmonizowaną wykładnię, stosowanie i egzekwowanie proponowanego pakietu 

dotyczącego ochrony danych. Będzie odgrywać kluczową rolę strażnika mechanizmu 

spójności.

Moim zdaniem EROD musi działać w kontekście właściwego zarządzania, doskonałych 

procedur zaangażowania i komunikacji, zbiorowej odpowiedzialności, pełnej wymiany 

informacji, skutecznych mechanizmów kontroli, jasnych mechanizmów kierowanie 

danego problemu na wyższy szczebel odpowiedzialności oraz rozliczalności. We 

wszystkich działaniach należy przyznać wszystkim krajowym organom nadzoru oraz 

EIOD możliwość uczciwego i równego przedstawiania stanowisk i poglądów. Jako Rada 

musimy mieć przed sobą wyraźną wizję i jasne cele i ma to być nasza motywacja.

Chciałabym widzieć EROD jako urząd zorganizowany w odpowiedzialny i inteligentny 

sposób, pracujący kolegialnie i działający hermetycznie w jak najmniejszym zakresie. Nie 

przesądza to jednak o możliwości podejmowania inicjatywy przez poszczególnych 

członków w konkretnych aspektach działalności EROD i zapoznawania z nimi całej Rady 

w celu przedyskutowania i podjęcia decyzji.

Musi także istnieć mechanizm gwarantujący, że EROD przeprowadza obiektywne i 

poparte dowodami analizy różnych kwestii i dochodzi do wniosków w sposób bezstronny.

Wszystkie przyjęte stanowiska i podejmowane działania muszą mieć pełne publiczne 

poparcie wszystkich członków, bez względu na indywidualne interesy narodowe i 

perspektywy, które mogły być przedmiotem dyskusji w Radzie przy podejmowaniu 

decyzji.

Wreszcie ważne jest, aby decyzje, zalecenia, opinie, wytyczne i inne rezultaty działań 

Rady były dostępne. Rozumiem przez to, że muszą być zrozumiałe dla ogółu 
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społeczeństwa, a nie tylko dla posiadaczy wykształcenia prawniczego lub wiedzy 

technicznej dotyczącej ochrony danych i prywatności niezbędnych, aby rozszyfrować ich 

znaczenie i praktyczne zastosowanie. Praca Rady powinna w sposób naturalny przekładać 

się na codzienne życie obywateli UE oraz na działania w zakresie przetwarzania danych 

wykonywane przez kontrolujących.

Rolą sekretariatu będzie w moim przekonaniu wprowadzenie procedur koniecznych do 

wspierania powyższego kontekstu działań. Będziemy kierować i koordynować działania 

EROD i ułatwiać nawiązywanie kontaktów, aby pomóc jej wywiązywać się z obowiązków 

w terminie i w skuteczny sposób.

Zastanawiałam się, w jaki sposób powołanie EROD może wpłynąć na EIOD, zważywszy, 

że będzie on miał do odegrania dwie odrębne role: jedną jako członek EROD, a drugą jako 

jego sekretariat.

W pierwszym przypadku EIOD będzie – razem z innymi członkami – musiał działać 

niezależnie jako rada. Jednakże będzie musiał pozostawać świadomy odrębnego i stałego 

wymogu pozostawania niezależnym w działaniach podejmowanych jako EIOD, zawartego 

w rozporządzeniu 45/2001. Obawiam się, że istnieją dziedziny możliwych konfliktów, co 

będzie wymagało dalszego doprecyzowania i bardzo rozważnego postępowania. W 

szczególności nałożone na EROD zadanie polegające na udzielaniu porad instytucjom UE 

w dziedzinie przetwarzania danych osobowych w Unii (art. 66 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) wyraźnie pokrywa się z główną działalnością EIOD.

Jako sekretariat EIOD będzie odpowiedzialny za dopilnowanie, żeby EROD działała 

skutecznie, wydajnie i właściwie. Będzie musiał zarządzać szerokim zakresem działań, 

ułatwiać planowanie i programowanie, koordynować wewnętrzne i zewnętrzne kontakty 

EROD oraz generalnie dbać o sprawy administracyjne i operacyjne Rady. Będzie to 

stanowiło obciążenie dla zasobów EIOD i mogłoby okazać się drażliwe w odniesieniu do 

określania pierwszeństwa działań, szczególnie że sekretariat będzie podlegał 

przewodniczącemu EROD w zakresie wsparcia, jakie ma być udzielone.

W każdym razie trzeba będzie przeformułować rozporządzenie 45/2001 i powiązane

artykuły regulaminu EIOD, aby odzwierciedlić to w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych i nadać mu niezbędną skuteczność. W przekształceniach tych trzeba będzie wziąć 

pod uwagę wspomniane wyżej kwestie niezależności i zasobów, które także będzie 

należało uwzględnić przy opracowywaniu regulaminu EROD. W mojej opinii aby 

sekretariat EROD funkcjonował prawidłowo i udzielał oczekiwanego wsparcia EROD, 

będzie musiał stanowić osobną jednostkę w obrębie EIOD, w miarę możliwości z 

własnym dyrektorem. Będzie działał niezależnie od innych funkcji EIOD, pomimo że 

dyrektor będzie wchodził w skład zarządu EIOD. Jeżeli zostanę mianowana, dokonam 
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ponownej oceny swojego stanowiska już po objęciu urzędu i zaznajomieniu się z samym 

EIOD oraz w momencie finalizacji pakietu ustawodawczego.

Rozporządzenie 45/2001 oraz regulamin EIOD będą wymagały technicznych poprawek, 

aby rozwiązać wiele kwestii, w tym: podstawę prawną i kompetencje EIOD jako 

sekretariatu; jasny opis dodatkowych ról, obowiązków i uprawnień; zmienioną strukturę 

urzędu EIOD określającą rozdzielenie funkcji i sposób, w jaki będzie to osiągnięte: 

wymogi w zakresie sprawozdawczości oraz zasoby i planowanie. 


