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Projekt rezolucji Poprawka 

20. podkreśla, że prawo do ochrony życia 

prywatnego i danych osobowych zapisane 

w art. 7 i 8 karty praw podstawowych oraz 

w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) ma zastosowanie do 

wszystkich dziedzin robotyki i że należy w 

pełni przestrzegać unijnych ram prawnych 

w zakresie ochrony danych; zwraca się w 

związku z tym o dokonanie przeglądu 

zasad i kryteriów dotyczących stosowania 

kamer i czujników w robotach; wzywa 

Komisję do dopilnowania, by zasady 

ochrony danych, takie jak uwzględnianie 

ochrony prywatności na etapie projektu 

oraz domyślna ochrona prywatności, 

minimalizacja danych, celowość, a także 

przejrzyste mechanizmy kontroli 

podmiotów danych i odpowiednie środki 

ochrony prawnej były zgodne z unijnym 

prawem ochrony danych oraz by ich 

przestrzegano, a także by opracowano 

odpowiednie zalecenia i normy oraz 

włączano je do unijnych strategii 

politycznych; 

20. podkreśla, że prawo do ochrony życia 

prywatnego i danych osobowych zapisane 

w art. 7 i 8 karty praw podstawowych oraz 

w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) ma zastosowanie do 

wszystkich dziedzin robotyki i że należy w 

pełni przestrzegać unijnych ram prawnych 

w zakresie ochrony danych; zwraca się w 

związku z tym o wyjaśnienie w ramach 

wdrażania ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych zasad i kryteriów 

dotyczących stosowania kamer i czujników 

w robotach; wzywa Komisję do 

dopilnowania, by zasady ochrony danych, 

takie jak uwzględnianie ochrony 

prywatności na etapie projektu oraz 

domyślna ochrona prywatności, 

minimalizacja danych, celowość, a także 

przejrzyste mechanizmy kontroli 

podmiotów danych i odpowiednie środki 

ochrony prawnej były zgodne z unijnym 

prawem ochrony danych oraz by ich 

przestrzegano, a także by opracowano 

odpowiednie zalecenia i normy oraz 

włączano je do unijnych strategii 

politycznych; 
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