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– Czy może Pan podać powody, dla których ubiega się Pan o to stanowisko i dlaczego 

uważa Pan, że jest odpowiednim na nie kandydatem?

Zadania, które realizuje EDPS jako gwarant praw podstawowych, mają dla mnie szczególnie 

ważne znaczenie, ponieważ odwołują się do wartości, które pomimo zmieniającego się świata 

nadal są aktualne. Dlatego, wyjaśniając powody mojego kandydowania na stanowisko

zastępcy EDPS, chciałbym odwołać się do swoich doświadczeń. Urodziłem się w 

„analogowym” świecie i z tego względu nie należę do pokolenia ery cyfrowej. Świat, jaki 

znałem jako dziecko i nastolatek, był światem za żelazną kurtyną. Wiek informacji oraz 

internetu dotarł do tego świata dokładnie w tym samym momencie co wolność oraz 

demokracja – na początku lat 90-tych. Uczenie się tego, jak przetwarzać informacje na własną 

rękę, bez nadzoru cenzury oraz przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, było 

doświadczeniem wolności oraz lekcją umiejętności społecznych dla całej generacji ludzi, 

którzy tak jak ja w czasie moich studiów prawniczych dopiero co wkroczyli w dorosłość. I 

wtedy dla nas wartości będące fundamentem UE, takie jak z jednej strony: godność, wolności 

i prawa człowieka, w tym wolność słowa, prawo do prywatności, a z drugiej wolny rynek i 

swobodny przepływ osób, towarów i usług, wyznaczały kierunki myślenia i były ważnym 

punktem odniesienia. W dobie obecnych zagrożeń i narastających problemów o charakterze 

globalnym, jak i wewnątrz Unii wartości te właśnie teraz nabierają szczególnego znaczenia. 

Dlatego powinny one wyznaczać kierunek działań UE oraz jej instytucji. Są one też kluczowe 
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dla funkcjonowania takiej instytucji jak EDPS, która już od dziesięciu lat podejmuje działania 

na rzecz praw człowieka. Rolą tego organu powinno być doradzanie organom i instytucjom 

UE, współpraca, w szczególności z Parlamentem Europejskim, oraz działania wdrażające. Nie 

można też pominąć budowania porozumienia pomiędzy interesariuszami i pragmatycznego 

podejścia w indywidualnych sprawach.

To wymaga od osoby pełniącej stanowisko zastępcy EDPS połączenia wiedzy na temat 

technologii, umiejętności administracyjnych oraz naukowego podejścia do problemów, które 

napotykamy, a także wydarzeń, w obliczu których staniemy w przyszłości. 

Dlatego uważam, że mój dorobek oraz doświadczenie, które zebrałem, mogłyby idealnie 

służyć Unii Europejskiej jako całości, a w szczególności instytucjom europejskim. Połączenie 

wiedzy akademickiej oraz praktycznego doświadczenia w działalności biznesowej, 

kluczowych obszarach prawa oraz technologiach informatycznych, wraz z ciągłym 

doświadczeniem w ich stosowaniu jako organ ochrony danych – zarówno na poziomie 

krajowym, jak i na forach międzynarodowych – stanowią w mojej opinii właściwą podstawę 

do sprostania wyzwaniom oraz znalezienia właściwych rozwiązań. 

– Czy może Pan przedstawić swoje pomysły na temat zadań nadzorczych EIOD? Jak 

wyobraża sobie Pan rolę EIOD w sprawowaniu nadzoru nad przetwarzaniem danych 

przez instytucje i organy UE i w jaki sposób zamierza Pan wykorzystywać uprawnienia 

interwencyjne EIOD w celu wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących zasad? 

Role organów ochrony danych, w tym również EDPS, podlegają ewolucji od klasycznych 

kompetencji w zakresie nadzoru, rozpatrywania skarg po doradztwo i zwiększanie 

świadomości. Powszechnie przyjmuje się, że organy ochrony danych odgrywają następujące 

role jako rzecznik, audytor, konsultant, edukator, doradca polityczny, negocjator i organ 

wdrażający prawo1. Z tego względu zadania nadzorcze nie mogą być widziane w oderwaniu 

od pozostałych ról, a co za tym idzie od zapewnienia przestrzegania przepisów. 

Należy rozwijać model nadzoru, w którym ważną rolę pełnią inspektorzy ochrony danych 

(DPOs) w instytucjach i organach, którzy wewnątrz nadzorują przetwarzanie danych i 

wdrażanie odpowiednich procedur. To oni najlepiej znają specyfikę funkcjonowania 

poszczególnych instytucji i są w stanie wdrożyć właściwe środki, przy całej świadomości 

tego, że pomimo gwarancji niezależności, pozostają oni pracownikami danej instytucji. Ale 

                                               
1 C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116
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dzięki temu, cały też czas mogą działać wewnątrz instytucji, wykorzystując swoją znajomość 

specyfiki jej działania. W moim przekonaniu, EDPS powinien budować relacje z DPOs, 

wspierając ich, udostępniając narzędzia, doradzając i nieustannie prowadząc dialog. Na 

konieczność takiego podejścia zwrócili uwagę interesariusze podczas konsultacji, które 

poprzedziły opracowanie Strategii EDPS na lata 2013 - 2014. W praktyce bowiem 

najtrudniejsze, a zarazem kluczowe dla ochrony danych osobowych jest przeniesienie 

ogólnych zasad zawartych w przepisach na poziom konkretnych procedur i rozwiązań. 

Dopiero wtedy, kiedy proaktywne działania o charakterze niewładczym okażą się

nieskuteczne czy niewystarczające, należy zapewnić możliwość podjęcia działań władczych,

które to uprawnienie niezmiennie powinno być zawarte w katalogu kompetencji EDPS, tak 

jak ma to miejsce w obecnym ustawodawstwie. Te działania powinny również prowadzić do 

zwiększania świadomości, a w efekcie do skutecznego wdrożenia przepisów o ochronie 

danych osobowych.

Ważne jest, żeby EDPS, tak jak i inne organy ochrony danych osobowych, rozumiał 

specyfikę technologii i procesów przetwarzania danych w instytucjach. Dobrym przykładem 

wyjścia naprzeciw takim potrzebom jest inicjatywa podjęta ostatnio przez EDPS, czyli 

Internet Privacy Engineering Network, który zakłada tworzenie wspólnoty, która pracuje nad 

rozwojem skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony i wspierania prywatności w Internecie. 

– 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 Pan 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?

Czekające nas zmiany ram prawnych ochrony danych osobowych UE nierozerwalnie wiążą 

się ze zmianami instytucjonalnymi w zakresie modelu nadzoru zarówno na poziomie 

krajowym, jak i na poziomie UE. Przyszły model powinien być zbudowany w oparciu o 

dotychczasowe doświadczenia, w szczególności dorobku funkcjonowania Grupy Roboczej 

Art. 29 (WP29). Z perspektywy jej obecnego członka, a także jej wiceprzewodniczącego, 

pełnienie roli jej sekretariatu przez KE, przy całym uznaniu dla kwalifikacji i wiedzy 

eksperckiej przedstawicieli KE, nie wydaje się odpowiednie. Dlatego proponowane 

powierzenie tej roli EDPS idealnie wpisuje się w nową architekturę niezależnych organów 
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ochrony danych osobowych na poziomie europejskim.

Przy czym musimy być świadomi, że przyszła EDPB nie tylko będzie zajmowała się 

działalnością doradczą, ale - co z perspektywy obywateli ważniejsze - będzie zaangażowana 

w rozwiązywanie sporów indywidualnych. Oznacza to, że wspólnota ochrony danych bierze 

na siebie bardzo ważną odpowiedzialność i musi zapewnić rozliczalność swoich działań 

wobec społeczeństwa. Nakłada to na EDPS, jako tego, który będzie miał zapewnić praktyczne 

funkcjonowanie Rady, konkretne zobowiązania do wdrożenia praktycznych procedur i 

zapewnienia odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej efektywną 

współpracę. Mam świadomość, że EDPS będzie występował w podwójnej roli, i jego 

zadaniem będzie pogodzenie i zbalansowanie tych dwóch ról.

Jestem przekonany, że EDPS jako sekretariat musi pełnić role służebną wobec EDPB, 

aktywnie wspierając jej działania. Pozytywnie oceniając obecny wkład merytoryczny 

pracowników EDPS w prace WP29, jestem przekonany, że EDPS jako Sekretariat będzie 

mógł zapewnić wartość dodaną obecnej struktury WP29. Przyszły model działania EDPB 

powinien korzystać z najlepszych doświadczeń współpracy pomiędzy organami ochrony 

danych w celu zapewnienia synergii wszystkich działań w tym obszarze.

Nowa rola EDPS jako Sekretariatu EDPB będzie tylko jednym z elementów koniecznych 

zmian rozporządzenia 45/2001, które pilnie będzie trzeba dostosować do nowego ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


