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Poprawka 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
zapewnienia odporności sieci lub systemu 
informacyjnego na zdarzenia 
przypadkowe lub działania nielegalne 
albo podstępne, naruszające dostępność, 
autentyczność, integralność i poufność 
przechowywanych lub przesyłanych 
danych oraz bezpieczeństwo związanych z 
nimi usług oferowanych lub dostępnych 
poprzez te sieci i systemy;

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo danych należy postrzegać jako podstawowy element ochrony danych. 
Przetwarzanie danych uważane jest zatem za zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do celów 
bezpieczeństwa danych.

Poprawka 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie ogranicza się do danych 
opatrzonych pseudonimem, a odbiorcy 
usługi przysługuje prawo wniesienia 
sprzeciwu zgodnie z art. 19 ust. 3;

Or. en
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Poprawka 888
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie jest niezbędne do 
zapewnienia dostępności, wiarygodności, 
poufności i bezpieczeństwa systemów 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
zwłaszcza jeśli jest konieczne do 
wypełnienia przez administratora 
obowiązków wynikających z prawa, 
umowy czy z polityki wewnętrznej, z myślą 
o spełnieniu takich wymogów;

Or. en

Poprawka 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi 
na krajowe praktyki partnerów 
społecznych w odniesieniu do układów 
zbiorowych;

Or. en

Poprawka 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dane są gromadzone z rejestrów 
publicznych, wykazów lub dokumentów 
dostępnych każdemu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji IMCO.

Poprawka 891
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi 
na interes bezpieczeństwa publicznego, 
dobrobyt, bezpieczeństwo czy zdrowie 
jednostki, zgodnie z podstawowymi 
prawami i wolnościami; 

Or. en

Poprawka 892
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie danych w zakresie ściśle 
niezbędnym do celów zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. 
odporności sieci lub systemu 
informacyjnego (na danym poziomie 
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poufności) na przypadkowe zdarzenia lub 
nielegalne albo podstępne działania, 
naruszające dostępność, autentyczność, 
integralność i poufność przechowywanych 
lub przesyłanych danych oraz 
bezpieczeństwo związanych z nimi usług 
oferowanych lub dostępnych poprzez te 
sieci i systemy;

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo informacji wymaga przetwarzania pewnych informacji w celu ochrony 
danych osobowych. Według definicji wszystkie dane powinny być postrzegane jako osobowe i 
należy uznać bezpieczeństwo informacji za słuszny interes uzasadniający przetwarzanie 
niektórych danych i mający zastosowanie w sposób przekrojowy do całego rozporzadzenia. 
Bezpieczeństwo informacji jest jednym z podstawowych obowiązków administratora danych 
(artykuły 30, 31) i jest również uznane za słuszny interes w motywie 39.

Poprawka 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzanie jest niezbędne w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności 
dla celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
wykonania obowiązków określonych przez 
przepisy prawa lub przez układy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz dla celów wykonywania praw i 
korzystania ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz dla celu zakończenia 
stosunku pracy, jak również dla celu 
dostępu do, uaktualniania, ulepszania i 
modyfikowania systemów przetwarzania 
danych dotyczących pracowników, co 
obejmuje techniczne systemy 
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bezpieczeństwa zaprojektowane do 
ochrony danych pracowników przed 
niedozwolonym dostępem ze strony osób 
trzecich, w tym przekształcaniem, 
wirusami i złośliwym oprogramowaniem;

Or. en

Poprawka 894
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przetwarzanie jest konieczne do celów 
wykrywania nadużyć i zapobiegania im 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
finansowymi lub kodeksami praktyk 
sektora lub organu zawodowego;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji IMCO.

Poprawka 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) dane są zbierane z rejestrów 
publicznych, wykazów lub dokumentów 
dostępnych każdemu;

Or. en
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Poprawka 896
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych;

Or. en

Poprawka 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) przetwarzanie jest niezbędne do celu 
opatrzenia danych osobowych 
pseudonimem lub ich anonimizacji;

Or. en

Poprawka 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) przetwarzanie ogranicza się do danych 
opatrzonych pseudonimem, w ramach 
których podmiot danych jest odpowiednio 
chroniony, a odbiorcy usługi przysługuje 
prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z 
art. 19 ust. 3;
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Or. en

Poprawka 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
zapewnienia odporności sieci lub systemu 
informacyjnego na zdarzenia 
przypadkowe lub działania nielegalne 
albo podstępne, naruszające dostępność, 
autentyczność, integralność bądź 
poufność przechowywanych lub 
przesyłanych danych oraz bezpieczeństwo 
związanych z nimi usług oferowanych lub 
dostępnych poprzez te sieci i systemy;

Or. en

Poprawka 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) przetwarzanie jest niezbędne do celu 
anonimizacji danych osobowych lub 
opatrzenia ich pseudonimem;

Or. en

Poprawka 901
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) przetwarzanie jest niezbędne do 
zgodnych z prawem wewnętrznych celów 
grup przedsiębiorstw oraz gdy interesy 
podmiotów danych są wystarczająco 
uwzględnione w wewnętrznych przepisach 
dotyczących ochrony danych lub w 
równoważnym kodeksie postępowania, o 
którym mowa w art. 38c;

Or. en

Poprawka 902
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Europejskiej Radzie Ochrony Danych 
powierza się zadanie dalszego 
doprecyzowania, kiedy przetwarzanie jest 
uzasadnione z uwagi na słuszne interesy 
realizowane przez administratora, zgodnie 
z ust. 1, a kiedy interesy lub podstawowe 
prawa i wolności podmiotu danych mają 
charakter nadrzędny wobec słusznego 
interesu administratora.

Or. en

Poprawka 903
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeśli żadna z podstaw prawnych 
przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 1, nie ma 
zastosowania, przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem, o ile jest 
konieczne dla celów wynikających ze 
słusznych interesów realizowanych przez 
administratora, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy nadrzędny charakter mają interesy 
lub podstawowe prawa i wolności 
podmiotu danych, które wymagają 
ochrony danych osobowych. W takim 
przypadku administrator danych w sposób 
wyraźny i odrębny informuje podmiot 
danych o przetwarzaniu danych, zgodnie z 
art. 14 ust. 1. Administrator publikuje 
również powody, które pozwalają wierzyć, 
że jego interesy mają charakter nadrzędny 
wobec interesów lub podstawowych praw i 
wolności podmiotu danych. Niniejszego 
ustępu nie stosuje się do przetwarzania 
realizowanego przez organy publiczne w 
wykonaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 100 sprawozdawcy, wyjaśniając, że informacje o 
przetwarzaniu danych w oparciu o słuszny interes przekazywane są podmiotowi danych wraz 
z ogólnymi informacjami, aby unikać obciążania administratora i podmiotu danych licznymi, 
oddzielnymi wiadomościami.

Poprawka 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przetwarzanie danych opatrzonych 
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pseudonimem jest zgodne z prawem.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowano wymogi dotyczące zgodności z prawem, aby promować przetwarzanie 
danych opatrzonych pseudonimem.

Poprawka 905
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jedynie jeśli żadna z podstaw 
prawnych przetwarzania danych 
osobowych, o których mowa w ust. 1, nie 
ma zastosowania, przetwarzanie danych 
osobowych dla specjalnych celów może 
opierać się na słusznych interesach 
administratora. W takim przypadku 
administrator danych w sposób wyraźny i 
odrębny informuje podmiot danych o 
przetwarzaniu danych. Administrator 
publikuje uzasadnienie stanowiska, 
zgodnie z którym jego interesy mają 
charakter nadrzędny wobec interesów lub 
podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych. Niniejszego ustępu nie stosuje się 
do przetwarzania realizowanego przez 
organy publiczne w wykonaniu ich zadań.

Or. en

Poprawka 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przeważające słuszne interesy będące 
nadrzędne w stosunku do interesów 
podmiotów danych, o których mowa w ust. 
1 lit. f), to zazwyczaj:
a) ochrona praw podstawowych 
administratora;
b) ochrona praw podstawowych stron 
trzecich, jeśli administrator jest prawnie 
zobowiązany do ochrony ich praw;
c) ustalanie, wykonywanie i ochrona 
uprawnień;
d) wykonywanie prawa do wolności 
wypowiedzi w granicach art. 80;
e) dokumentacja, statystyka i badania 
naukowe w granicach art. 83. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz operacji przetwarzania nadrzędnych w stosunku do interesów podmiotów danych 
według obecnych przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Poprawka 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Słuszne interesy administratora, o 
których mowa w ust. 1 lit. f), mogą mieć 
charakter nadrzędny wobec interesów lub 
podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych jedynie jeśli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest 
częścią wykonywania prawa do wolności 
wypowiedzi, mediów i sztuki w ramach 
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prawa unijnego lub krajowego;
b) przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne i proporcjonalne do 
wyegzekwowania roszczeń prawnych 
administratora danych lub osób trzecich, 
w których imieniu administrator danych 
działa, wobec konkretnego 
zidentyfikowanego podmiotu danych, lub 
do zapobieżenia szkodom bądź 
ograniczenia szkód wyrządzonych przez 
podmiot danych administratorowi, 
przyjmując że te roszczenia prawne nie są 
w sposób oczywisty bezzasadne;
c) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście zawodowych 
relacji między przedsiębiorstwami, a dane 
zostały zebrane od podmiotu danych w 
tym konkretnym celu, zaś przetwarzanie 
jest ograniczone do relacji między 
przedsiębiorstwami, w ramach których 
dane zostały pierwotnie zebrane;
d) przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne dla zarejestrowanych 
stowarzyszeń, fundacji i organizacji 
charytatywnych nienastawionych na zysk, 
uznanych za działające w interesie 
publicznym na mocy prawa unijnego lub 
krajowego, wyłącznie w celu zbierania 
datków.

Or. en

Poprawka 908
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Słuszne interesy administratora, 
wspomniane w ust. 1a, mają zasadniczo 
charakter nadrzędny wobec interesów lub 
podstawowych praw i wolności podmiotu 
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danych, na przykład jeśli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest 
częścią wykonywania prawa do wolności 
wypowiedzi, mediów i sztuki w ramach 
prawa unijnego lub krajowego;
b) przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do wyegzekwowania roszczeń 
prawnych administratora danych lub osób 
trzecich, w których imieniu administrator 
danych działa, wobec konkretnego 
zidentyfikowanego podmiotu danych, lub 
do zapobieżenia szkodom bądź 
ograniczenia szkód wyrządzonych przez 
podmiot danych administratorowi;
c) podmiot danych dostarczył dane 
osobowe administratorowi danych zgodnie 
z podstawą prawną, o której mowa w ust. 
1 lit. b), a dane osobowe są 
wykorzystywane na potrzeby marketingu 
bezpośredniego odnoszącego się do jego 
własnych lub podobnych produktów i 
usług i nie są przekazywane, zaś 
administrator danych jest wyraźnie znany 
podmiotowi danych;
d) przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście zawodowych 
relacji między przedsiębiorstwami, a dane 
zostały zebrane od podmiotu w tym 
konkretnym celu;
e) przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne dla zarejestrowanych 
stowarzyszeń, fundacji i organizacji 
charytatywnych nienastawionych na zysk, 
uznanych za działające w interesie 
publicznym na mocy prawa unijnego lub 
krajowego, wyłącznie w celu zbierania 
datków.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje część wprowadzającą poprawki 101 sprawozdawcy, doprecyzowując, że 
wykaz nie jest wyczerpujący dzięki dodaniu sformułowania „na przykład”.
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Poprawka 909
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Następujące interesy administratora 
uznaje się za słuszne:
a) przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do zapobiegania szkodom 
ponoszonym przez administratora lub, w 
wyjątkowych przypadkach, przez strony 
trzecie, bądź ograniczania tych szkód;
b) podmiot danych dostarczył dane 
osobowe administratorowi danych zgodnie 
z podstawą prawną, o której mowa w ust. 
1 lit. b), dane osobowe są wykorzystywane 
na potrzeby marketingu bezpośredniego 
odnoszącego się do jego własnych lub 
podobnych produktów i usług i nie są 
przekazywane, a administrator danych jest 
wyraźnie znany podmiotowi danych;

Or. en

Poprawka 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zazwyczaj przeważające słuszne 
interesy będące nadrzędne w stosunku do 
interesów podmiotów danych, zgodnie z 
ust. 1 lit. f), nie obejmują:
a) oceny zdolności kredytowej;
b) marketingu bezpośredniego;
c) przetwarzania w wyłącznym celu 
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osiągnięcia dodatkowej korzyści 
finansowej w ramach stosunku 
umownego;
d) przetwarzania, jakiego podmiot danych 
nie może zasadnie oczekiwać lub które jest 
znacznie niekorzystne;

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz operacji przetwarzania, które nie stanowią „przeważających słusznych interesów”, ale 
mogą być dozwolone na innej podstawie (np. zgody lub umów).

Poprawka 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Interesy lub podstawowe prawa i 
wolności podmiotu danych, o których 
mowa w ust. 1 lit. f), mają, co do zasady, 
charakter nadrzędny wobec słusznego 
interesu administratora, jeśli:
a) przetwarzanie może spowodować 
poważne ryzyko wystąpienia szkód dla 
podmiotu danych;
b) przetwarzane są szczególne kategorie 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
dane dotyczące lokalizacji lub dane 
biometryczne;
c) dane osobowe są przetwarzane w 
kontekście profilowania;
d) dane osobowe są udostępniane dużej 
liczbie osób lub duże ilości danych 
osobowych dotyczących podmiotu danych 
są przetwarzane lub łączone z innymi 
danymi lub dopasowywane do nich;
e) przetwarzanie danych osobowych może 
zaszkodzić podmiotowi danych, w 
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szczególności ze względu na to, że może 
prowadzić do zniesławienia lub 
dyskryminacji; lub
f) podmiot danych jest dzieckiem.

Or. en

Poprawka 912
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Jeśli administrator lub jego 
przedstawiciel zamierza przetworzyć dane 
osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), 
powiadamia on o tym organ nadzorczy, o 
którym mowa w rozdziale VI, przed 
rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 913
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Interesy lub podstawowe prawa i 
wolności podmiotu danych, o których 
mowa w ust. 1a, mają zasadniczo 
charakter nadrzędny wobec słusznego 
interesu administratora, na przykład jeśli:
a) przetwarzanie powoduje poważne 
ryzyko wystąpienia szkód dla podmiotu 
danych;
b) przetwarzane są szczególne kategorie 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
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dane dotyczące lokalizacji lub dane 
biometryczne;
c) podmiot danych może mieć, na 
podstawie kontekstu przetwarzania, 
uzasadnione oczekiwania, że jego dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 
konkretnym celu lub traktowane poufnie, 
chyba że podmiot danych został w sposób 
wyraźny i odrębny poinformowany o 
wykorzystywaniu jego danych osobowych 
do celów innych niż wykonanie usługi;
d) dane osobowe są przetwarzane w 
kontekście profilowania;
e) dane osobowe są udostępniane dużej 
liczbie osób lub duże ilości danych 
osobowych dotyczących podmiotu danych 
są przetwarzane lub łączone z innymi 
danymi;
f) przetwarzanie danych osobowych może 
zaszkodzić podmiotowi danych, w 
szczególności ze względu na to, że może 
prowadzić do zniesławienia lub 
dyskryminacji; lub
g) podmiot danych jest dzieckiem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje część wprowadzającą poprawki 102 sprawozdawcy, doprecyzowując, że 
wykaz nie jest wyczerpujący dzięki dodaniu sformułowania „na przykład”.

Poprawka 914
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Wszelkie słuszne interesy realizowane 
przez administratora muszą być 
rozważane w kontekście interesów lub 
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podstawowych praw i wolności podmiotu 
danych. Te prawa podstawowe i interesy 
uznaje się za nadrzędne wobec słusznego 
interesu administratora, jeśli:
a) przetwarzanie powoduje poważne 
ryzyko wystąpienia szkód dla podmiotu 
danych;
b) przetwarzanie stwarza poważne ryzyko 
naruszenia któregokolwiek z praw 
podstawowych zainteresowanego 
podmiotu danych zapisanych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej;
c) przetwarzanie obejmuje dane dotyczące 
lokalizacji lub dane biometryczne;
d) przetwarzanie wiąże się z 
przetwarzaniem danych osobowych 
będących wynikiem profilowania 
podmiotu danych;
e) istnieje poważne ryzyko przetworzenia 
danych osobowych bez podstawy prawnej, 
zwłaszcza jeśli dane osobowe są 
udostępniane dużej liczbie osób lub jeśli 
duże ilości danych osobowych 
dotyczących podmiotu danych są 
przetwarzane lub łączone z innymi 
danymi; lub
f) podmiot danych jest dzieckiem.

Or. en

Poprawka 915
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Przetwarzanie jest niezbędne z uwagi 
na krajowe praktyki partnerów 
społecznych w odniesieniu do układów 
zbiorowych.
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Or. en

Poprawka 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych, 
konieczne do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych, jest 
zgodne z prawem, z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 83.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony do art. 6 ust. 1 lit. c). Artykuł zmieniono w odniesieniu do kontekstu i zasad 
ryzyka zgodnie z art. 5a (nowy) i 5b (nowy).

Poprawka 917
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych, 
konieczne do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych, jest 
zgodne z prawem, z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 83.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst przeniesiono do art. 6 ust. 1a lit. e) (nowa).

Poprawka 918
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych, 
konieczne do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych, jest 
zgodne z prawem, z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 83.

skreślony

Or. en

Poprawka 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych, 
konieczne do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych, jest 
zgodne z prawem, z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 83.

2. Późniejsze przetwarzanie danych 
osobowych, konieczne do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych, jest zgodne z prawem, z 
zastrzeżeniem warunków i gwarancji, o 
których mowa w art. 83.

Or. en

Poprawka 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych, 
konieczne do celów dokumentacji, 
statystyki lub badań naukowych, jest 
zgodne z prawem, z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 83.

2. Przetwarzanie danych osobowych, 
konieczne do celów dokumentacji, 
statystycznych lub naukowych, jest zgodne 
z prawem, z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 83.

Or. en

Poprawka 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przetwarzanie danych opatrzonych 
pseudonimem w celu ochrony słusznych 
interesów realizowanych przez 
administratora jest zgodne z prawem, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności podmiotu danych, które 
wymagają ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy podmiotem danych jest 
dziecko. Przepisu tego nie stosuje się do 
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonywaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.
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Poprawka 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przetwarzanie danych opatrzonych 
pseudonimem w celu ochrony słusznych 
interesów realizowanych przez 
administratora jest zgodne z prawem, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny 
charakter mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności podmiotu danych, które 
wymagają ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy podmiotem danych jest 
dziecko. Przepisu tego nie stosuje się do 
przetwarzania realizowanego przez organy 
publiczne w wykonaniu ich zadań.

Or. en

Poprawka 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podstawa przetwarzania, o której mowa 
w ust. 1 lit. c) i e), musi być przewidziana 
w:

3. Podstawa prawna przetwarzania, o 
której mowa w ust. 1 lit. e), musi być 
przewidziana w:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne w związku z poprawką horyzontalną do lit. c) zgodnie z zasadą 
kontekstu, o której mowa w art. 5a (nowy).
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Poprawka 924
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podstawa przetwarzania, o której mowa 
w ust. 1 lit. c) i e), musi być przewidziana 
w:

3. Podstawa przetwarzania, o której mowa 
w ust. 1 lit. c) i e) oraz w art. 9 ust. 2 lit. 
g), musi być przewidziana w:

Or. en

Poprawka 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator.

b) prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator, w tym 
w zbiorowych układach pracy.

Or. de

Poprawka 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) W przypadku, o którym mowa w pkt 
(f) ustępu 1, administrator danych 
powinien wyraźnie i oddzielnie 
poinformować podmiot danych o takim 
przetwarzaniu. Administrator danych 
powinien również na wyraźne żądanie 
podmiotu danych wykazać powody, na 
podstawie, których podjął decyzję, że jego 
słuszny interes przeważył nad nadrzędnym 
charakterem ochrony podstawowych praw 
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i wolności podmiotu danych.

Or. pl

Poprawka 927
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) konwencjach międzynarodowych, 
których stroną jest Unia lub państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przejęty z opinii ITRE. Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach 
międzynarodowych, nawet w przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych 
uregulowań prawnych.  Konwencje takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony 
danych osobowych oraz być proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu.  
Ponadto każdy przypadek przetwarzania danych osobowych na tej podstawie musi być 
oczywiście również zgodny ze wszystkimi pozostałymi aspektami rozporządzenia.

Poprawka 928
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) konwencjach międzynarodowych, 
których stroną jest UE lub państwo 
członkowskie.

Or. en
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Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych.  Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu.  Ponadto każdy przypadek 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie musi być oczywiście również zgodny ze 
wszystkimi pozostałymi aspektami rozporządzenia.

Poprawka 929
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) układach zbiorowych w kontekście 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 930
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 –akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) uznanych na szczeblu 
międzynarodowym regulacjach, zasadach, 
wytycznych, normach i/lub branżowych 
kodeksach praktyk odnoszących się do 
działalności administratora.

Or. en

Uzasadnienie

Sektory podlegające regulacjom prawnym muszą przetwarzać dane osobowe w celu 
przestrzegania różnych przepisów, regulacji i wytycznych odnoszących się specjalnie do danej 
branży.
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Poprawka 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy te mogą regulować szczegóły 
dotyczące legalności przetwarzania 
danych, szczególnie w odniesieniu do 
administratorów, celów przetwarzania i 
ograniczenia tych celów, charakteru 
danych, podmiotów danych, operacji i 
metod przetwarzania, odbiorców oraz 
okresu przechowywania.

Or. de

Uzasadnienie

W ten sposób ustalone zostałyby zasady przetwarzania danych osobowych, które określałyby 
konkretnie: - jaki administrator, - do jakich celów, - jakie dane, - jakich podmiotów danych, -
 w jakiej formie może przetwarzać dane, - komu je przekazywać oraz - jak długo je 
przechowywać.

Poprawka 932
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 –akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu.

Konwencje międzynarodowe, prawo UE 
lub prawo państwa członkowskiego muszą 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub muszą być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu..
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Or. en

Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych.  Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu.  Ponadto każdy przypadek 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie musi być oczywiście również zgodny ze 
wszystkimi pozostałymi aspektami rozporządzenia.

Poprawka 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 –akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu.

Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób. 
Prawo państwa członkowskiego musi 
również respektować istotę prawa do 
ochrony danych osobowych, przepisy 
niniejszego rozporządzenia i 
postanowienia traktatów 
międzynarodowych, do których państwo 
członkowskie zdecydowało się przystąpić. 
Ponadto państwo członkowskie jest 
zobowiązane do oceny i stwierdzenia, czy 
przepisy krajowe są proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu lub czy 
słuszny cel może zostać osiągnięty przez 
stosowanie rozwiązań mniej ingerujących 
w prywatność.

Or. en

Poprawka 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 –akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu.

Prawo Unii i system prawny państwa 
członkowskiego muszą realizować cel 
leżący w interesie publicznym lub muszą 
być konieczne do ochrony praw i wolności 
innych osób, respektować istotę prawa do 
ochrony danych osobowych i być 
proporcjonalne do wyznaczonego 
słusznego celu.

Or. es

Uzasadnienie

Ostatni akapit ust. 3 zawiera szereg wymogów, jakie muszą spełniać przepisy państw 
członkowskich, aby ustanowić podstawy prawne przetwarzania danych, zgodnie z ust. 1 lit. c) 
i e). Należy uznać, że wymogi te, skądinąd oczywiste, muszą być spełniane nie tylko w ramach 
przepisów państw członkowskich, ale również w prawodawstwie Unii.

Poprawka 935
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne do 
wyznaczonego słusznego celu.

Przepisy Unii i państw członkowskich 
muszą realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub muszą być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę podstawowych praw i 
wolności, zwłaszcza prawa do ochrony 
danych osobowych, i być proporcjonalne 
do wyznaczonego słusznego celu.

Or. de

Uzasadnienie

Również przepisy unijne muszą spełniać te wymogi. Zgodnie z art. 1 ust. 2 przepisy muszą 
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respektować istotę podstawowych praw i wolności, zwłaszcza prawa do ochrony danych 
osobowych.

Poprawka 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 –akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i być proporcjonalne 
do wyznaczonego słusznego celu.

W tych postanowieniach legalność 
przetwarzania można jeszcze 
doprecyzować, zwłaszcza w odniesieniu do 
administratora, celu przetwarzania i 
ograniczeń takiego celu, charakteru 
danych i podmiotów danych, operacji i 
procedur przetwarzania oraz odbiorców 
danych osobowych, jak również okresu 
przechowywania. Przepisy prawa Unii i 
państwa członkowskiego muszą być 
konieczne do ochrony praw i wolności 
innych osób, muszą respektować istotę 
praw podstawowych i podstawowych 
wolności, zwłaszcza prawa do ochrony 
danych osobowych, i być odpowiednie dla 
wyznaczonego słusznego celu 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 937
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 –akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo państwa członkowskiego musi 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub musi być konieczne do 
ochrony praw i wolności innych osób, 
respektować istotę prawa do ochrony 

Takie przepisy prawa zapewniają 
odpowiednie środki ochrony słusznych 
interesów podmiotu danych, muszą 
realizować cel leżący w interesie 
publicznym lub muszą być konieczne do 
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danych osobowych i być proporcjonalne 
do wyznaczonego słusznego celu.

ochrony praw i wolności innych osób, być 
proporcjonalne do wyznaczonego 
słusznego celu i niezbędne w 
społeczeństwie demokratycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy prawa Unii Europejskiej powinny również spełniać takie minimalne standardy. 
Dodatkowe odniesienie do tego, co jest niezbędne w społeczeństwie demokratycznym, 
wprowadza dobrze funkcjonujący minimalny standard. Należy wdrożyć właściwe środki w 
odniesieniu do danych niebędących danymi szczególnie chronionymi, jak i danych szczególnie 
chronionych, zatem sformułowanie to przeniesiono z art. 9 ust. 2 lit. g).

Poprawka 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku przetwarzania na 
podstawie ust. 1 lit. f) administrator 
wyraźnie informuje o tym podmiot 
danych, jak i o prawie podmiotu danych 
do wniesienia sprzeciwu na mocy art. 19 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaostrzyć wymogi dotyczące przejrzystości i informowania.

Poprawka 939
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 940
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić ust. 4, ponieważ w przypadku zmiany celu i tak zastosowanie musi mieć jedna 
z podstaw prawnych określonych w ust. 1. Dyrektywa 95/46/WE również nie zezwala na 
zmianę celu, w związku z czym należy utrzymać poziom ochrony.

Poprawka 941
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany ustęp może być zasadnie interpretowany jako podważający zasadę 
przetwarzania opartego na celu. Dyrektywa 95/46/WE nie zezwala na taką zmianę celu.

Poprawka 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 943
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

4. Dane osobowe nie mogą być dalej 
przetwarzane, jeśli zamierzony cel, dla 
którego dane mają być przetworzone, nie 
jest zgodny z celem, dla którego zebrano 
dane osobowe.

Administrator danych musi ocenić 
zgodność celów, biorąc pod uwagę:
a) związek pomiędzy zamierzonymi a 
pierwotnymi celami przetwarzania;
b) charakter odnośnych danych;
c) konsekwencje zamierzonego 
przetwarzania dla podmiotów danych lub 
osób trzecich;
d) sposoby i środki stosowane przy 
pierwotnym zbieraniu danych;
e) wszelkie odpowiednie gwarancje 
zapewnione przez administratora.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopracować koncepcję zgodności dalszego przetwarzania, aby zapewnić 
administratorom danych minimalny poziom wsparcia i wskazówek przy ocenie zgodności 
pierwotnych i zamierzonych celów przetwarzania. 

Poprawka 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
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przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

przewidzianych w ust. 1 lit. a)-fa). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne wynikające z dodania lit. fa) (nowa).

Poprawka 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1. Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE i IMCO.

Poprawka 946
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania jest 
inny od celu, dla którego zebrano dane 
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osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

Or. es

Poprawka 947
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-f). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

Or. de

Poprawka 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-f). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

Or. en
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Poprawka 949
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli cel dalszego przetwarzania nie jest 
zgodny z celem, dla którego zebrano dane 
osobowe, przetwarzanie musi opierać się 
na co najmniej jednej z podstaw prawnych 
przewidzianych w ust. 1 lit. a)-e). Ma to w 
szczególności zastosowanie do każdej 
zmiany ogólnych warunków umowy.

4. Dane osobowe nie mogą być dalej 
przetwarzane, jeśli zamierzony cel, dla 
którego dane mają być przetworzone, nie 
jest zgodny z celem, dla którego zebrano 
dane osobowe. Administrator danych musi 
ocenić zgodność celów, biorąc pod uwagę:

a) związek pomiędzy zamierzonymi a 
pierwotnymi celami przetwarzania;
b) charakter odnośnych danych;
c) konsekwencje zamierzonego 
przetwarzania dla podmiotów danych lub 
osób trzecich;
d) sposoby i środki stosowane przy 
pierwotnym zbieraniu danych;
e) wszelkie odpowiednie gwarancje 
zapewnione przez administratora.

Or. en

Poprawka 950
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dalsze przetwarzanie danych 
osobowych do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych nie jest 
uznane za niezgodne, jeśli administrator 
danych podjął wszystkie niezbędne środki 
ostrożności celem dopilnowania, by dane 
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osobowe mogły być dalej przetwarzane 
jedynie w tych konkretnych celach.

Or. en

Poprawka 951
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dalsze przetwarzanie danych do celów 
dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych nie jest uznane za niezgodne, 
jeśli administrator danych podjął 
wszystkie niezbędne środki ostrożności 
celem dopilnowania, by dane osobowe 
mogły być dalej przetwarzane jedynie w 
tych konkretnych celach.

Or. en

Poprawka 952
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dalsze przetwarzanie danych 
osobowych jest zabronione, jeśli jest 
niezgodne z wszelkim prawnym, 
zawodowym lub innym wiążącym 
zobowiązaniem do zachowania tajemnicy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopracować koncepcję zgodności dalszego przetwarzania, aby zapewnić 
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administratorom danych minimalny poziom wsparcia i wskazówek przy ocenie zgodności 
pierwotnych i zamierzonych celów przetwarzania. 

Poprawka 953
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dalsze przetwarzanie danych 
osobowych jest zabronione, jeśli jest 
niezgodne z wszelkim prawnym, 
zawodowym lub innym wiążącym 
zobowiązaniem do zachowania tajemnicy.

Or. en

Poprawka 954
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopracować koncepcję zgodności dalszego przetwarzania, aby zapewnić 
administratorom danych minimalny poziom wsparcia i wskazówek przy ocenie zgodności 
pierwotnych i zamierzonych celów przetwarzania. 
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Poprawka 955
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Poprawka 956
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące zgodności przetwarzania z prawem stanowią meritum przepisów 
dotyczących ochrony danych.  Jako że przepisy dotyczące aktów delegowanych muszą 
ograniczać się wyłącznie do innych niż zasadnicze elementów rozporządzenia, należy skreślić 
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ust. 5.

Poprawka 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ustęp 5 jest zbyt daleko posunięty, gdyż wpływa na podstawowe elementy rozporządzenia. 
Elementy te powinny być rozwijane w samym instrumencie.

Poprawka 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 6 jest szczegółowy i nie ma konieczności wprowadzania dalszych doprecyzowań w 
drodze aktów delegowanych.

Poprawka 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Poprawka 960
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony
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Or. en

Poprawka 961
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki te zawierają wyraźniejsze wytyczne i gwarantują pewność prawa w odniesieniu do 
przetwarzania danych na podstawie słusznego interesu administratora danych. Należy 
skreślić ust. 4, ponieważ w przypadku zmiany celu i tak zastosowanie musi mieć jedna z 
podstaw prawnych określonych w ust. 1.. Dyrektywa 95/46/WE również nie zezwala na 
zmianę celu, w związku z czym należy utrzymać poziom ochrony.

Poprawka 962
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 

skreślony
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dotyczących dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp nieaktualny z uwagi na art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1a i 1b.

Poprawka 963
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Poprawka 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 

skreślony
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dotyczących dziecka.

Or. en

Poprawka 965
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en

Poprawka 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
dla różnych sektorów i sytuacji, w których 
przetwarza się dane, w tym jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących dziecka.

skreślony

Or. en
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Poprawka 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar udowodnienia zgody podmiotu 
danych na przetwarzanie jego danych 
osobowych w określonych celach 
spoczywa na administratorze.

1. Ciężar udowodnienia, że podmiot 
danych został wcześniej należycie 
poinformowany, w odpowiednim czasie 
przed udzieleniem zgody na przetwarzanie 
jego danych osobowych w określonych 
celach, spoczywa na administratorze.

Or. es

Poprawka 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ciężar udowodnienia zgody podmiotu 
danych na przetwarzanie jego danych 
osobowych w określonych celach 
spoczywa na administratorze.

1. Kiedy dane są przetwarzane na mocy 
art. 6 ust. 1 lit. a), ciężar udowodnienia 
zgody podmiotu danych na przetwarzanie 
jego danych osobowych spoczywa na 
administratorze.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, aby dostosować ten artykuł do art. 6.

Poprawka 969
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

skreślony

Or. en

Poprawka 970
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego lub 
elektronicznego oświadczenia, które 
dotyczy także innej kwestii, wymóg 
udzielenia zgody musi zostać 
przedstawiony w sposób pozwalający 
wyraźnie odróżnić go od tej innej kwestii.

Or. en

Poprawka 971
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy zupełnie 
nowej, odrębnej lub niepowiązanej 
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zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

Or. en

Poprawka 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

2. Jeśli zgoda podmiotu danych udzielana 
jest w drodze zatwierdzenia pisemnego 
oświadczenia administratora, takie 
oświadczenia:

a) muszą być napisane na ile to możliwe w 
sposób prosty, zwięzły i przejrzysty oraz 
mieć odpowiednią strukturę;
b) nie mogą zawierać klauzul, których nie 
można rozsądnie oczekiwać lub które są 
znacznie niekorzystne; oraz
c) muszą być interpretowane na korzyść 
podmiotu danych w przypadku niejasności 
czy sprzeczności.
Klauzule częściowo naruszające niniejsze 
rozporządzenie są całkowicie nieważne.

Or. en

Uzasadnienie

Brakuje obecnie wskazówek dotyczących tego, jak powinny być napisane takie oświadczenia, 
aby stanowiły odpowiednią podstawę świadomej zgody. Podmioty danych mają często do 
czynienia z wyjątkowo niejasnymi, długimi i skomplikowanymi oświadczeniami, co zniechęca 
podmioty danych do ich przeczytania i zrozumienia. W poprawce wprowadza się 
ugruntowane zasady dotyczące nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich celem 
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zaradzenia temu problemowi. Umożliwia to również odnoszenie się do utrwalonego od wielu 
lat orzecznictwa przy interpretowaniu rozporządzenia.

Poprawka 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii.

2. Jeśli zgoda podmiotu danych ma być 
udzielona w kontekście pisemnego 
oświadczenia, które dotyczy także innej 
kwestii, wymóg udzielenia zgody musi 
zostać przedstawiony w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić go od tej 
innej kwestii. W szczególności w 
odniesieniu do usług społeczeństwa 
informacyjnego zgoda podmiotu danych 
może być pozyskiwana drogą 
elektroniczną.

Or. pl

Poprawka 974
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli dane zbierane są do 
przetwarzania po uzyskaniu zgody jedynie 
w sposób zautomatyzowany zgodnie z ust. 
2a, a pseudonimy zostają później 
nielegalnie przypisane innym 
identyfikatorom osobowym, umożliwiając 
bezpośrednią identyfikację podmiotu 
danych zgodnie z art. 4 ust. 1, stanowi to 
naruszenie ochrony danych osobowych 
mogące naruszyć prywatność podmiotu 
danych. Zawiadomienia o naruszeniu 
ochrony danych muszą być przekazywane 
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zgodnie z procedurami określonymi w art. 
31 i 32.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe jest ponowne zidentyfikowanie pseudonimów, jeśli podmiot danych nawiązuje 
kontakt z jakimś serwisem, podając inne dane osobowe lub np. otwierając wiadomość 
elektroniczną zawierającą wpisany obraz (web bag), w związku z czym adres mailowy 
przypisywany jest do już zebranych danych opatrzonych pseudonimem. Jeśli zgodę uzyskano 
jednie w sposób zautomatyzowany w ramach przewidzianego w art. 7 ust. 2 lit. a) odstępstwa 
dotyczącego danych opatrzonych pseudonimem, wówczas praktyka ta jest nielegalna i 
powinna stanowić naruszenie ochrony danych osobowych.

Poprawka 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodę potwierdza się po dwóch latach, 
a niepotwierdzenie oznacza jej 
wygaśnięcie.

Or. en

Poprawka 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

3. Nie naruszając istniejących zobowiązań 
umownych podmiotu danych, podmiot 
danych ma prawo odwołać swoją zgodę w 
dowolnym momencie. Odwołanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania opartego na zgodzie przed 
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jej odwołaniem. Odwołanie zgody może 
zgodnie z prawem spowodować 
zakończenie relacji z administratorem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wycofanie zgody nie narusza innych zobowiązań umownych podmiotu 
danych. Ponadto może doprowadzić do zakończenia umowy, jeśli utrzymanie zgody uważane 
jest za niemożliwe.

Poprawka 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

3. Nie naruszając istniejących zobowiązań 
umownych podmiotu danych, podmiot 
danych ma prawo odwołać swoją zgodę w 
dowolnym momencie. Odwołanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania opartego na zgodzie przed 
jej odwołaniem. Odwołanie zgody może 
zgodnie z prawem spowodować 
zakończenie relacji z administratorem.

Or. en

Poprawka 978
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
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zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem 
ani nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych opartego na innych 
podstawach, o których mowa w art. 6 ust. 
1.

Or. en

Poprawka 979
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem. 
Odwołanie zgody powinno być w takim 
samym stopniu możliwe i wiązać się z 
takim samym poziomem trudności 
praktycznych jak wyrażenie tejże zgody.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że podmiot danych powinien mieć możliwość wycofania swojej zgody na 
tych samych warunkach, na jakich jej udzielił, bez większego wysiłku i nie poświęcając temu 
zbyt wiele czasu.

Poprawka 980
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem. 
Zgodnie z zasadą dobrej wiary odwołanie 
zgody nie jest możliwe, jeżeli zgoda jest 
wymagana do wykonania umowy.

Or. de

Poprawka 981
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

3. Podmiot danych ma prawo odwołać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 
opartego na zgodzie przed jej odwołaniem 
ani na legalne przetwarzanie po 
uzyskaniu zgody, jak przechowywanie 
danych w rejestrach czy dokumentacja, 
statystyki, badania dotyczące zdrowia i 
naukowe.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie sytuacji, w których przechowywanie danych jest 
uzasadnione.

Poprawka 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku wycofania zgody przez 
podmiot danych administrator może 
odmówić dalszego świadczenia usług, jeśli 
przetwarzanie danych jest niezbędne do 
wykonania tej usługi lub zapewnienia 
odpowiedniego poziomu usług.

Or. en

Poprawka 983
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. en

Poprawka 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. es
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Poprawka 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 7 ust. 4 umożliwia bardzo szeroką interpretację i kwestionuje praktyczną możliwość 
uzyskania ważnej zgody. W art. 4 ust. 8 określono już, że zgoda podmiotu danych musi być 
dobrowolna. W związku z czym wymów równości nie jest konieczny.

Poprawka 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. en

Poprawka 987
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. en

Poprawka 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

skreślony

Or. en

Poprawka 989
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem. Nie ma to zastosowania 
do organów publicznych lub możliwości 
pracodawcy w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w oparciu o zgodę 
wyrażoną przez obywatela lub 
pracownika.
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Uzasadnienie

Istnieje oczywista nierównowaga w zakresie uprawnień w relacjach między organami 
publicznymi a obywatelami w związku z zakresem i charakterem zadań realizowanych przez 
organy publiczne. W interesie podmiotu danych leży, aby przetwarzanie oparte na zgodzie 
miało zastosowanie również do organów publicznych, jako że zgodna wymaga aktywnego 
udziału obywatela i daje przetwarzającemu możliwość przekazywania informacji podmiotowi.

Poprawka 990
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda zasadniczo nie stanowi podstawy 
prawnej przetwarzania danych osobowych 
w sytuacji poważnej nierówności pod 
względem zależności między podmiotem 
danych a administratorem.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźna nierówność jest zbyt niejasna, a pojęcie zależności lepiej odzwierciedla zamierzony 
cel tego ustępu.

Poprawka 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem. Nie dochodzi do 
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poważnej nierówności w przypadku, gdy 
dane są przetwarzane w kontekście 
zatrudnienia lub umów chroniących przed 
ryzykiem.

Or. en

Poprawka 992
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zasadniczo zgoda nie stanowi podstawy 
prawnej przetwarzania w sytuacji 
poważnej nierówności między podmiotem 
danych a administratorem.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet w przypadkach wymienionych w odnośnym motywie 34, jak w stosunkach pracy, może 
zaistnieć sytuacja, w której podmiot danych powinien móc wykonywać swoje prawo do 
zapewnienia przetworzenia dotyczących go danych osobowych w oparciu o wyraźną i 
dobrowolnie wyrażona zgodę.

Poprawka 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania, jeśli z uwagi na poważną 
nierówność między administratorem a 
podmiotem danych nie została ona 
wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 
ust. 8. 
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Poprawka 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności lub relacji opartej na 
przymusie między podmiotem danych a 
administratorem. Stosunków między 
pacjentem a podmiotem zapewniającym 
opiekę zdrowotną nie uważa się za 
poważną nierówność lub relację opartą na 
przymusie.

Or. en

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.

Poprawka 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem lub jeśli przetwarzanie 
danych w jakimś celu jest 
nieproporcjonalne do uzyskanej zgody.

Or. en
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Poprawka 996
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem.

4. Zgoda nie stanowi podstawy prawnej 
przetwarzania w sytuacji poważnej 
nierówności między podmiotem danych a 
administratorem. Należy przy tym 
uwzględnić interesy podmiotu danych.

Or. de

Poprawka 997
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgoda traci swoją moc prawną jako 
podstawa przetwarzania, gdy tylko 
przetwarzanie danych osobowych 
przestanie być niezbędne do osiągnięcia 
celu, w jakim zostały one pierwotnie 
zebrane. Jeżeli zrealizowanie 
zamierzonego celu nie może zostać jasno 
stwierdzone, administrator przynajmniej 
raz do roku informuje podmiot danych 
zgodnie z art. 14 i zwraca się do podmiotu 
danych o potwierdzenie pierwotnej zgody. 
Jeżeli podmiot danych jej nie potwierdzi, 
należy uznać, że pierwotna zgoda traci 
swój skutek prawny z końcem drugiego 
roku kalendarzowego, licząc od 
pierwszego przetwarzania.

Or. en
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Poprawka 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dla celów działalności naukowo-
badawczej (w tym w zakresie zdrowia 
publicznego, nauk medycznych i 
społecznych) zgoda powinna odpowiadać 
odpowiednim przepisom dyrektywy 
2001/20/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie jasności prawa w odniesieniu do ram mających 
zastosowanie w pierwszej kolejności do zgody w kontekście badań klinicznych. Po wejściu w 
życie rozporządzenia w sprawie badań klinicznych powinno się przestrzegać odpowiednich 
postanowień (obecnie w rozdziale 5) w odniesieniu do uzyskiwania świadomej zgody.

Poprawka 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wymagany formularz zgody 
odzwierciedla zasady określone w art. 5a, 
5b i 5c oraz wynik analizy ryzyka 
związanego z ochroną danych, o której 
mowa w art. 33.

Or. en

Poprawka 1000
Manfred Weber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgoda dotyczy konkretnego celu i 
zostaje uchylona z chwilą wygaśnięcia 
tego celu. Zgoda traci ważność również 
wtedy, gdy podmiot danych wyraża ogólną 
zgodę w sposób abstrakcyjny na 
nieokreślone i nieprzewidziane sposoby 
przetwarzania.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, by wyrażając zgodę in blanco, podmioty danych nie były 
zmuszane do wyrażania jednorazowej zgody na czas nieokreślony na dowolną ilość sposobów 
przetwarzania, co może również obejmować przekazywanie danych osobom trzecim lub 
przetwarzanie danych przez osoby trzecie.

Poprawka 1001
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu 
doprecyzowania wymogów i warunków 
dotyczących standardów technicznych, o 
których mowa w ust. 2a, oraz 
oświadczenia, że standard techniczny jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem i ma 
ogólną moc obowiązującą w całej Unii.

Or. en
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Poprawka 1002
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Rozporządzenie nie narusza przepisów 
państw członkowskich dotyczących 
ważności oświadczeń woli i umów.

Or. de

Poprawka 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Usługodawcy nie uzależniają swojej oferty 
od zgody na przetwarzanie danych, które 
nie jest niezbędne dla świadczonej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystanie z usługi nie może zależeć od zgody na nieograniczone przetwarzanie danych.

Poprawka 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Zgodę można uzyskać jedynie na 
przetwarzanie, które jest zgodne z 
prawem, a zatem niewykraczające poza 
cel. Zgoda nie stanowi ważnej podstawy 
prawnej, jeżeli jej celem jest umożliwienie 
administratorowi przeglądania katalogu 
kontaktów danej osoby w celu 
zgromadzenia danych osobowych osób 
trzecich.

Or. fr

Uzasadnienie

Wiele firm oferujących usługi internetowe wykorzystuje katalogi kontaktów swoich 
konsumentów. Przepisy stanowią, że jeżeli konsument, którego dane są przeglądane, wyraził 
na to zgodę, nie ma mowy o naruszeniu. Jednak konsumenci posiadają dane innych 
konsumentów (adresy, w tym elektroniczne, numery telefonu), które to dane są umieszczane w 
bazie bez zgody podmiotu danych.

Poprawka 1005
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

skreślony
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Or. en

Poprawka 1006
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania towarów i usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 14 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub przedstawiciel ustawowy 
dziecka. Administrator podejmuje 
racjonalne starania w celu uzyskania 
możliwej do zweryfikowania zgody, 
uwzględniając dostępną technologię. 
Metody uzyskiwania możliwej do 
zweryfikowania zgody nie prowadzą do 
dalszego przetwarzania danych 
osobowych, które w innym przypadku nie 
byłoby niezbędne.

Or. hu

Poprawka 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania towarów lub 
usług bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka jest zgodne z 
prawem, o ile zgodę na nie wydał lub 
pozwolił na nie rodzic lub przedstawiciel 
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zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

ustawowy dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

Or. en

Poprawka 1008
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 15 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

Or. de

Poprawka 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
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danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 16 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub przedstawiciel ustawowy 
dziecka. Administrator podejmuje 
racjonalne starania w celu uzyskania 
możliwej do zweryfikowania zgody, 
uwzględniając dostępną technologię. 
Metody uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody nie prowadzą do 
dalszego przetwarzania danych 
osobowych, które w innym razie nie 
byłoby konieczne.

Or. en

Poprawka 1010
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania towarów lub 
usług bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun prawny dziecka. 
Administrator podejmuje racjonalne 
starania w celu uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, uwzględniając 
dostępną technologię. Metody uzyskania 
możliwej do zweryfikowania zgody nie 
prowadzą do dalszego przetwarzania 
danych osobowych, które w innym razie 
nie byłoby konieczne.

Or. en

Poprawka 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

Or. en

Poprawka 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 15 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

Or. fr
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Poprawka 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka. Administrator 
podejmuje racjonalne starania w celu 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, uwzględniając dostępną 
technologię.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 13 lat jest zgodne z prawem, o ile 
zgodę na nie wydał lub pozwolił na nie 
rodzic lub opiekun dziecka, nie naruszając 
art. 6 ust. 1. Administrator podejmuje 
racjonalne starania w celu przekazania 
zawiadomienia i uzyskania istotnej, 
możliwej do zweryfikowania zgody (np. 
uzyskując zgodę z adresu e-mail rodzica 
lub opiekuna), uwzględniając dostępną 
technologię.

Or. en

Poprawka 1014
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
w odniesieniu do oferowania usług 
społeczeństwa informacyjnego 
bezpośrednio dziecku, przetwarzanie 
danych osobowych dziecka w wieku 
poniżej 18 lat jest zgodne z prawem, 
jedynie jeśli i o ile zgodę na nie wydał lub 
pozwolił na nie rodzic lub opiekun 
dziecka, wykorzystując swój adres e-mail. 
Administrator podejmuje racjonalne 
starania w celu uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, uwzględniając 
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dostępną technologię.

Or. en

Poprawka 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Informacje dostarczane w celu 
wyrażenia zgody powinny być podawane w 
jasnym i dostosowanym do wieku języku, 
w taki sposób, aby łatwo je było zrozumieć 
dziecku w wieku powyżej 13 lat;

Or. en

Poprawka 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli w ramach świadczenia usługi 
społeczeństwa informacyjnego zapewnia 
się dostęp do serwisów społecznościowych 
dzieciom, należy podjąć wyraźne środki 
mające na celu ochronę ich interesu, w 
tym dopilnowując w miarę możliwości, by 
były one świadome tożsamości osób, z 
którymi się kontaktują.

Or. en

Poprawka 1017
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Metody uzyskania istotnej zgody nie 
prowadzą do dodatkowego przetwarzania 
danych osobowych dziecka.

Or. en

Poprawka 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Metody uzyskania istotnej zgody nie 
prowadzą do dodatkowego przetwarzania 
danych osobowych dziecka.

Or. en

Poprawka 1019
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Wymogi określone w ust. 1 nie mają 
zastosowania, jeśli usługi, o których mowa 
w ust. 1, są szczególnie odpowiednie i 
właściwe dla dziecka oraz zostały 
zgłoszone i są kontrolowane przez 
odpowiednie organy krajowe.

Or. en
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Poprawka 1020
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie wpływa na ogólne przepisy 
prawa umów państw członkowskich, takie 
jak przepisy dotyczące ważności, 
zawierania lub skutków umowy wobec 
dziecka.

skreślony

Or. en

Poprawka 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeśli 
usługi społeczeństwa informacyjnego 
oferowane bezpośrednio dziecku to 
wyłącznie usługi w zakresie zapobiegania 
i porad dla młodych ludzi w trudnej 
sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre usługi społeczeństwa informacyjnego oferowane dzieciom opierają się na fakcie, że 
dzieci mogą z nich korzystać bez zgody rodziców. Tak jest na przykład w przypadku czatów 
internetowych dla ofiar wykorzystywania seksualnego. Bez ewentualnego odstępstwa dla tych 
przypadków niektóre usługi doradztwa skierowane do dzieci szukających pomocy w sytuacji 
gdy ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi mogą być ściśle związani z problemem dziecka 
nie byłyby już dostępne. Zob. również sformułowanie poprawki do motywu 29a (nowy).
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Poprawka 1022
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. es

Poprawka 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 1025
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu określenia 
standardowych formularzy szczegółowych 
sposobów uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, o której mowa w 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.
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Poprawka 1028
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania możliwej do 
zweryfikowania zgody, o której mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 1029
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
sposobów uzyskania do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86, po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Rady Ochrony Danych, w 
celu doprecyzowania kryteriów i 
wymogów dotyczących sposobów 
uzyskania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Wykonując 
to uprawnienie, Komisja rozważa 
szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en
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Poprawka 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ustępy 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, 
jeśli przetwarzanie danych osobowych 
dziecka dotyczy danych o zdrowiu i jeśli 
prawo danego państwa członkowskiego w 
dziedzinie zdrowia i opieki społecznej 
wyżej stawia dojrzałość i kompetencje 
jednostki niż jej wiek.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście zdrowia i opieki społecznej zgoda rodzica lub opiekuna dziecka nie powinna być 
konieczna, jeśli dziecko wykazuje dojrzałość i kompetencje, aby podjąć samodzielnie decyzję. 
W Zjednoczonym Królestwie osoba w wieku powyżej 12 lat jest uznawana za wystarczająco 
dorosłą i dojrzałą, aby wykonywać swoje prawo do decydowania, kto jeszcze może mieć 
wgląd do jej dokumentacji medycznej. W sprawach dotyczących ochrony dziecka nie zawsze 
leży w interesie podmiotu danych, aby jego rodzic lub opiekun miał dostęp do jego danych i 
powinno to znaleźć odzwierciedlenie w ustawodawstwie.

Poprawka 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące szczególnych form 
uzyskiwania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

skreślony

Or. es
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Poprawka 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące szczególnych form 
uzyskiwania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.

Poprawka 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące szczególnych form 
uzyskiwania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1034
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące szczególnych form 
uzyskiwania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1035
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące szczególnych form 
uzyskiwania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

4. Komisja ustanawia standardowe 
formularze dotyczące szczególnych form 
uzyskiwania możliwej do zweryfikowania 
zgody, o której mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Zdolność do czynności prawnych osiąga się w Unii Europejskiej przeważnie w wieku 18 lat. 
W wyjątkowych wypadkach warunkową zdolność do czynności prawnych/zdolność do 
ponoszenia odpowiedzialności karnej uzyskuje się w wieku 14 lub 15 lat. Dlatego ustalenie 
wieku 13 lat wydaje się przypadkowe i nieodpowiednie z punktu widzenia ochrony interesów 
dziecka. Podniesienie granicy wieku do 15 lat wydaje się zatem bardziej właściwe. Zmiana 
ust. 4 jest konieczna, aby dostawcy mieli pewność prawną co do uzyskiwanej zgody.
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Poprawka 1036
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każde dziecko powinno móc 
powiedzieć, co myśli, oraz poszukiwać 
wszelkich rodzajów informacji i 
otrzymywać je, w granicach prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Konwencja ONZ o prawach dziecka.

Poprawka 1037
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Każde dziecko ma prawo do 
prywatności. Prawo powinno chronić 
prywatne, rodzinne i domowe życie 
dziecka. 

Or. en

Uzasadnienie

Konwencja ONZ o prawach dziecka.
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Poprawka 1038
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Każde dziecko ma prawo do rzetelnych 
informacji. Powinny to być informacje, 
które dzieci mogą zrozumieć. Rządy 
państw członkowskich muszą pomóc 
chronić dzieci przed materiałami, które 
mogą wyrządzić im krzywdę. 

Or. en

Uzasadnienie

Konwencja ONZ o prawach dziecka.

Poprawka 1039
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących, przestępstw 
kryminalnych, w tym przestępstw i spraw, 
które nie doprowadziły do wydania 
wyroku skazującego, poważnych 
problemów społecznych lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

Or. en
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Poprawka 1040
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania filozoficzne, 
orientację seksualną, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
nich oraz przetwarzania danych 
genetycznych lub danych dotyczących 
zdrowia lub seksualności, wyroków 
skazujących lub powiązanych środków 
zabezpieczających.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dostępu do danych osobowych pracowników powinien obejmować wszelką działalność 
w związkach zawodowych.

Poprawka 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych, poważne 
problemy społeczne oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
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środków zabezpieczających. środków zabezpieczających.

Or. en

Poprawka 1042
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową, 
przynależność do związków zawodowych i 
działalność w nich oraz przetwarzania 
danych genetycznych bądź biometrycznych 
lub danych dotyczących zdrowia lub 
seksualności, wyroków skazujących lub 
powiązanych środków zabezpieczających.

Or. en

Poprawka 1043
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych, przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących seksualności oraz 
przetwarzania danych osobowych z 
zamiarem ujawnienia informacji 
dotyczących zdrowia.
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Or. en

Poprawka 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych i działalność w 
tych związkach oraz przetwarzania danych 
genetycznych lub danych dotyczących 
zdrowia lub seksualności, wyroków 
skazujących lub powiązanych środków 
zabezpieczających.

Or. de

Poprawka 1045
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub światopogląd, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową, 
przynależność do związków zawodowych i 
działalność w nich oraz przetwarzania 
danych genetycznych i biometrycznych lub 
danych dotyczących zdrowia lub 
seksualności, wyroków skazujących lub 
powiązanych środków zabezpieczających.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 4.

Poprawka 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych lub danych 
dotyczących zdrowia lub seksualności, 
wyroków skazujących lub powiązanych 
środków zabezpieczających.

1. Zakazuje się przetwarzania danych 
osobowych ujawniających rasę lub 
pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, 
religię lub przekonania, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych finansowych, danych 
genetycznych lub danych dotyczących 
zdrowia lub seksualności, wyroków 
skazujących lub powiązanych środków 
zabezpieczających.

Or. en

Poprawka 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiot danych udzielił zgody na 
przetwarzanie tych danych osobowych, z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 7 i 8, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego 
przewiduje, że zakaz, o którym mowa w 
ust. 1, nie może być uchylony przez 
podmiot danych; lub

a) podmiot danych udzielił zgody na 
przetwarzanie tych danych osobowych, z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 7 i 8, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego 
przewiduje, że zakaz, o którym mowa w 
ust. 1, nie może być uchylony przez 
podmiot danych. Obejmuje to gwarancje 
zapobiegające umieszczaniu pracowników 
na czarnej liście, na przykład w związku z 
ich działalnością w związkach 
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zawodowych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie powyższego fragmentu jest potrzebne, aby zabezpieczyć przed wykorzystywaniem 
danych osobowych przeciw podmiotowi danych w środowisku pracy.

Poprawka 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przetwarzanie danych jest konieczne 
dla realizacji lub wykonania umowy, 
której stroną jest podmiot danych, lub w 
celu podjęcia działań na życzenie 
podmiotu danych, przed zawarciem 
umowy;

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe powinno być również przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych dla 
realizacji lub podpisania umowy na rzecz podmiotu danych, który wyrazi takie życzenie.

Poprawka 1049
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
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administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

administratora w dziedzinie prawa pracy 
lub układów zbiorowych na rynku pracy, 
o ile jest to dozwolone przez prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii, 
prawo państwa członkowskiego lub układy 
zbiorowe na rynku pracy przewidujące 
odpowiednie gwarancje; lub

Or. en

Poprawka 1051
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
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ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

ile jest to dozwolone przez prawo Unii, 
prawo państwa członkowskiego lub układy 
zbiorowe przewidujące odpowiednie 
gwarancje; lub

Or. en

Poprawka 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje 
chroniące prawa podstawowe i interesy 
podmiotu danych, takie jak prawo do 
niedyskryminacji; lub

Or. en

Poprawka 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego, pod 
warunkiem, że prawo to realizuje jasno 
określony cel leżący w interesie 
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publicznym, respektuje istotę prawa do 
ochrony danych osobowych, jest 
proporcjonalne do wyznaczonego i 
zgodnego z prawem celu oraz jest zgodne z 
podstawowymi prawami i interesami 
podmiotu danych; lub

Or. en

Poprawka 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego 
przewidujące odpowiednie gwarancje; lub

b) przetwarzanie danych jest konieczne do 
celów wypełniania obowiązków i 
wykonania szczególnych uprawnień 
administratora w dziedzinie prawa pracy, o 
ile jest to dozwolone przez prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego, w tym 
układy zbiorowe, przewidujące 
odpowiednie gwarancje; lub

Or. de

Poprawka 1055
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przetwarzanie jest niezbędne w celu 
ochrony żywotnych interesów podmiotu 
danych lub innej osoby, w przypadku gdy 
podmiot danych nie jest fizycznie lub 
prawnie zdolny do wyrażenia zgody; lub

c) przetwarzanie jest niezbędne w celu 
ochrony interesów podmiotu danych lub 
innej osoby, w przypadku gdy podmiot 
danych nie jest fizycznie lub prawnie 
zdolny do wyrażenia zgody; lub

Or. en
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Poprawka 1056
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych lub 
związkowych, pod warunkiem że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 
że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych, związkowych 
lub broniących praw podstawowych, pod 
warunkiem, że przetwarzanie danych 
dotyczy wyłącznie członków lub byłych 
członków tej instytucji lub osób 
utrzymujących z nią stałe kontakty w 
związku z jej celami oraz że dane nie będą 
ujawniane osobom trzecim bez zgody 
podmiotów danych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, takie jak organizacje zrzeszające pacjentów i 
walczące o ich prawa podstawowe, często biorą udział w badaniach, mogą też tworzyć 
rejestry pacjentów, mimo często ograniczonych zasobów finansowych. Inicjatywy 
podejmowane przez organizacje zrzeszające pacjentów lub inne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz szerzenia zdrowia lub dbania o prawa pacjentów są działalnością 
zgodną z prawem.

Poprawka 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie jest dokonywane w d) przetwarzanie jest dokonywane w 
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ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych lub 
związkowych, pod warunkiem że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 
że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie, organizacje na rynku 
pracy lub inną niezarobkową instytucję o 
celach politycznych, filozoficznych, 
religijnych lub związkowych, pod 
warunkiem, że przetwarzanie danych 
dotyczy wyłącznie członków lub byłych 
członków tej instytucji lub osób 
utrzymujących z nią stałe kontakty w 
związku z jej celami oraz że dane nie będą 
ujawniane osobom trzecim bez zgody 
podmiotów danych; lub

Or. en

Poprawka 1058
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych lub 
związkowych, pod warunkiem że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 
że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację 
lub stowarzyszenie o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych lub 
związkowych, pod warunkiem, że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 
że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

Or. en
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Poprawka 1059
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych lub 
związkowych, pod warunkiem że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 
że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie, organizacje aktywne na 
rynku pracy lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych, sportowych lub 
związkowych, pod warunkiem, że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 
że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

Or. en

Poprawka 1060
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie jest dokonywane w 
ramach zgodnej z prawem działalności 
prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich gwarancji przez fundację, 
stowarzyszenie lub inną niezarobkową 
instytucję o celach politycznych, 
filozoficznych, religijnych lub 
związkowych, pod warunkiem że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków lub byłych członków tej 
instytucji lub osób utrzymujących z nią 
stałe kontakty w związku z jej celami oraz 

[Nie dotyczy polskiej wersji językowej.]
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że dane nie będą ujawniane osobom 
trzecim bez zgody podmiotów danych; lub

Or. de

Poprawka 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przetwarzanie dotyczy danych 
osobowych, które zostały wyraźnie podane 
do publicznej wiadomości przez podmiot 
danych; lub

e) przetwarzanie dotyczy danych 
osobowych, które zostały wyraźnie i w 
sposób oczywisty podane do publicznej 
wiadomości przez podmiot danych; lub

Or. en

Poprawka 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych; lub

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych lub spełnienia prawnie 
uzasadnionych roszczeń stron trzecich, 
których sprawa dotyczy; lub

Or. en

Poprawka 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych; lub

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
realizacji lub ochrony roszczeń prawnych, 
pod warunkiem, że nie są one w sposób 
oczywisty bezzasadne; lub

Or. en

Poprawka 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych; o

f) przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń 
prawnych lub jakiegokolwiek rodzaju 
roszczeń administracyjnych; o

Or. es

Uzasadnienie

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Poprawka 1065
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych; lub

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie konwencji 
międzynarodowych, których stroną jest 
UE lub któreś państwo członkowskie, 
prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, które przewidują 
odpowiednie środki ochrony słusznych 
interesów podmiotu danych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych. Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu. Ponadto każdy przypadek 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie musi być oczywiście również zgodny ze 
wszystkimi pozostałymi aspektami rozporządzenia.

Poprawka 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych; lub

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych oraz 
jego praw podstawowych; lub

Or. en
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Poprawka 1067
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych; lub

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego; lub

Or. en

Poprawka 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie środki ochrony 
słusznych interesów podmiotu danych; lub

g) przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania w dokładnie 
określonym i ważnym interesie 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub 
prawa państwa członkowskiego, które są 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, 
respektują istotę prawa do ochrony 
danych osobowych i przewidują 
odpowiednie środki ochrony praw 
podstawowych i interesów podmiotu 
danych; lub

Or. en

Poprawka 1069
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 81; lub

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia, w tym ze względu na konieczność 
prowadzenia badań historycznych, 
statystycznych czy naukowych, i z 
zastrzeżeniem warunków i gwarancji, o 
których mowa w art. 81; lub

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest konieczne w celu zabezpieczenia przetwarzania danych medycznych 
wykorzystywanych do prowadzenia badań w celach historycznych, statystycznych czy 
naukowych.  Prowadząc badania epidemiologiczne, kliniczne i translacyjne, naukowcy w 
dużym stopniu korzystają z rejestrów pacjentów i biobanków, w związku z czym konieczne jest 
zapewnienie możliwości przetwarzania danych osobowych dla celów zdrowotnych.

Poprawka 1070
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 81; lub

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia i ubezpieczeń jest niezbędne w 
celu ochrony zdrowia i z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 81; lub

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie właściwych danych dotyczących zdrowia jest niezbędne nie tylko dla celów 
ubezpieczenia zdrowotnego (jak stanowi art. 81), ale również innych rodzajów ubezpieczeń 
(np. ubezpieczenia na życie) i powinno być dozwolone w celu oceny ryzyka podlegającego 
ubezpieczeniu, obliczenia składek, zaspokajania roszczeń i wypłaty świadczeń, bez 
zobowiązania do wymagania wyraźnej, konkretnej i świadomej zgody podmiotu danych przed 
każdym przetwarzaniem. Zob. niżej poprawkę dotyczącą art. 81 rozporządzenia.
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Poprawka 1071
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 81; lub

h) przetwarzanie danych osobowych z 
zamiarem ujawnienia informacji 
dotyczących zdrowia jest niezbędne dla 
celów medycyny prewencyjnej lub 
medycyny pracy, diagnostyki medycznej, 
opieki lub leczenia lub zarządzania opieką 
zdrowotną, w przypadkach, gdy dane te są 
przetwarzane przez pracownika służby 
zdrowia podlegającego obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej lub 
przez inną osobę również podlegającą 
równoważnemu obowiązkowi zachowania 
poufności na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe organy 
krajowe; lub

Or. en

Poprawka 1072
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne w celu ochrony 
zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 81; lub

h) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne z zastrzeżeniem 
warunków i gwarancji, o których mowa w 
art. 81, w określonych tam celach lub 
w celu realizacji związanych z tym usług; 
lub

Or. de
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Poprawka 1073
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) przetwarzanie ogranicza się do 
danych opatrzonych pseudonimem, w 
ramach których podmiot danych jest 
odpowiednio chroniony, a odbiorcy usługi 
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 
zgodnie z art. 19 ust. 3, natomiast 
przetwarzanie jest konieczne dla celów 
wynikających z uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub 
osobę trzecią.

Or. en

Poprawka 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych, z zastrzeżeniem warunków i 
gwarancji, o których mowa w art. 83; o

i) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych, a także dochodzenia 
urzędowego lub wstępnego postępowania 
administracyjnego w celu określenia 
biologicznego pochodzenia, z 
zastrzeżeniem warunków i gwarancji, o 
których mowa w art. 83; o

Or. es

Uzasadnienie

Przetwarzanie jest niezbędne do celów dokumentacji, statystyki lub badań naukowych, a także 
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dochodzenia urzędowego lub wstępnego postępowania administracyjnego w celu określenia 
biologicznego pochodzenia, z zastrzeżeniem warunków i gwarancji, o których mowa w art. 
83.

Poprawka 1075
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą organu 
nadzorczego i za jego zgodą, bądź 
przetwarzanie jest niezbędne dla 
wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje dla praw 
podstawowych i interesów podmiotu 
danych. Kompletny rejestr wyroków 
skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en

Poprawka 1076
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
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powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego lub nakazów i zaleceń 
właściwych organizacji oraz wymogów 
organów nadzorczych, którym podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en

Poprawka 1077
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu uniknięcia lub 
wykrycia oszustw, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia i wykrycia oszustw ubezpieczeniowych, związanych z płatnościami lub 
innych rodzajów oszustw, przywołany przykładowo sektor usług finansowych przetwarza dane 
osobowe oraz dzieli się nimi i wykonuje kontrole krzyżowe wraz z innymi firmami 
świadczącymi usługi finansowe. Celem jest nie tylko uniknięcie szkód przez samego 
administratora, ale też ochrona innych firm świadczących usługi finansowe oraz całego 
sektora usług finansowych. Przetwarzane dane mogą zawierać dane dotyczące wyroków 
skazujących oraz dane mogące prowadzić do wyroków skazujących, które zostaną objęte 
art. 9. Wnoszenie o zgodę na przetwarzanie takich danych nie wchodzi w rachubę.

Poprawka 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się w oparciu o warunki i 
gwarancje, o których mowa w art. 83a, 
bądź pod nadzorem organu nadzorczego 
lub przetwarzanie jest niezbędne dla 
wypełnienia lub uniknięcia naruszenia 
obowiązku prawnego lub regulacyjnego 
lub układów zbiorowych na rynku pracy, 
którym podlega administrator, albo w celu 
wykonania zadania realizowanego w 
ważnym interesie publicznym, o ile jest to 
dozwolone na mocy prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
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processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Poprawka 1079
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Każdy rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en

Poprawka 1080
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 

j) przetwarzanie danych dotyczących 
sankcji administracyjnych, orzeczeń, 
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powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

wykroczeń karnych, wyroków skazujących 
lub powiązanych środków 
zabezpieczających odbywa się pod 
kontrolą oficjalnego organu lub 
przetwarzanie jest niezbędne dla 
wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en

Poprawka 1081
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących wykroczeń, wyroków 
skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

Or. en
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Poprawka 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny rejestr 
wyroków skazujących za przestępstwa jest 
prowadzony wyłącznie pod nadzorem 
oficjalnego organu.

j) przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących za przestępstwa lub 
powiązanych środków zabezpieczających 
odbywa się pod kontrolą oficjalnego 
organu lub przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia obowiązku prawnego lub 
regulacyjnego, któremu podlega 
administrator, albo w celu wykonania 
zadania realizowanego w ważnym interesie 
publicznym, o ile jest to dozwolone na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego przewidującego 
odpowiednie gwarancje. Kompletny lub 
częściowy rejestr wyroków skazujących za 
przestępstwa jest prowadzony wyłącznie 
pod nadzorem oficjalnego organu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uściślić, że istnieją częściowe rejestry wyroków skazujących lub środki 
zabezpieczające, które nie podlegają kontroli organów publicznych. Jakikolwiek rejestr tego 
typu - czy to kompletny, czy częściowy - powinien podlegać kontroli organów publicznych.

Poprawka 1083
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) przetwarzanie jest niezbędne wyłącznie 
dla celów zgodności z prawami 
dotyczącymi równych szans lub ich 
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egzekwowania, albo promowania 
włączenia i różnorodności w ramach 
personelu administratora lub grupy 
przedsiębiorstw, której członkiem jest 
administrator.

Or. en

Poprawka 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędne do celów prywatnej 
ochrony socjalnej, w szczególności 
poprzez zapewnienie stałego dochodu lub 
narządzi zarządzania ryzykiem, leżących w 
interesie podmiotu danych oraz osób 
będących na jego utrzymaniu i 
przynoszących korzyść jego mieniu, bądź 
poprzez zwiększenie sprawiedliwości 
międzypokoleniowej dzięki dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 1085
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) w celu przestrzegania zasad zgodności 
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osoby podlegające takim normom są 
upoważnione do przetwarzania danych w 
takim zakresie, w jakim jest to konieczne 
do wdrożenia zasad zgodności.

Or. de

Poprawka 1086
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) przetwarzanie jest niezbędne do 
zgodnych z prawem wewnętrznych celów 
grup przedsiębiorstw oraz gdy interesy 
podmiotów danych są wystarczająco 
uwzględnione w wewnętrznych przepisach 
dotyczących ochrony danych lub 
równoważnym kodeksie postępowania, o 
którym mowa w art. 38c.

Or. en

Poprawka 1087
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1088
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Powyższa treść wydaje się zbyt daleko posunięta, jeśli chodzi o upoważnienie Komisji do 
rozwijania podstawowych aspektów tego instrumentu, zaś obszar ten jest wyjątkowo 
newralgiczny, jeśli chodzi o typ danych, do których się on odnosi. W związku z tym 
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najwłaściwsze byłoby rozwijanie tych aspektów w samym rozporządzeniu.

Poprawka 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1091
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1092
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1093
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów, warunków i odpowiednich 
gwarancji przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1, oraz wyjątków określonych 
w ust. 2.

3. Po zasięgnięciu opinii Europejskiej 
Rady Ochrony Danych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 86 w celu 
doprecyzowania kryteriów, warunków i 
odpowiednich gwarancji przetwarzania 
szczególnych kategorii danych osobowych, 
o których mowa w ust. 1, oraz wyjątków 
określonych w ust. 2.

Or. en

Poprawka 1094
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie określają 
warunki, na jakich może następować 
przetwarzanie krajowego numeru 
identyfikacyjnego lub innego 
identyfikatora ogólnego stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy tekst został skopiowany z obecnie obowiązującej dyrektywy o ochronie danych. 
Daje on państwom członkowskim margines swobody w wyznaczaniu surowszych ograniczeń 
dotyczących możliwości wykorzystania krajowego numeru identyfikacyjnego, w szczególności 
w warunkach pozarządowych.

Poprawka 1095
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Przetwarzanie nie umożliwiające 

identyfikacji
Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, 
administrator nie ma obowiązku 
uzyskania dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst przeniesiono do art. 5 lit. c) (nowa)

Poprawka 1096
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przetwarzanie nie umożliwiające 
identyfikacji

Procedura automatycznego przetwarzania 
danych

Or. de

Poprawka 1097
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, 
administrator nie ma obowiązku 
uzyskania dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 1098
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, 
administrator nie ma obowiązku 
uzyskania dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. de

Poprawka 1099
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, 
administrator nie ma obowiązku 
uzyskania dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

1. Dopuszcza się ustalenie wspólnej 
procedury automatycznego przetwarzania 
danych przez wielu administratorów, 
jeżeli procedura ta jest właściwa przy 
uwzględnieniu słusznych interesów 
podmiotów danych oraz zadań lub celów 
działalności gospodarczej uczestniczących 
administratorów, a każdy z tych 
administratorów przynajmniej sprawuje 
pełną kontrolę nad przetwarzaniem 
zebranych przez siebie danych. Pełną 
kontrolę nad wszystkimi danymi w 
ramach procedury automatycznego 
przetwarzania danych może mieć również 
wielu administratorów.
2. Administratorzy muszą zapewnić 
możliwość weryfikacji dopuszczalności 
wspólnej procedury. W tym celu muszą 
określić w formie pisemnej:
a) powód i cel wspólnej procedury 
automatycznego przetwarzania danych;
b) wszystkich uczestniczących 
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administratorów oraz ich cele;
c) osoby trzecie, którym przekazywane są 
dane;
d) rodzaj danych;
e) niezbędne środki techniczne i 
organizacyjne.
3. Podmiot danych może dochodzić swych 
praw wobec każdego administratora. 
Jeżeli dany administrator nie sprawuje 
pełnej kontroli nad danymi, jest 
zobowiązany do przekazania wniosku 
podmiotu danych administratorowi, który 
zebrał dane. Należy poinformować 
podmiot danych o przekazaniu jego 
wniosku administratorowi. Przysługujące 
podmiotowi danych prawo do informacji 
obejmuje wszystkich administratorów i 
wszystkie cele wspólnego przetwarzania 
danych.
4. Administratorzy ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zgodność całej 
procedury automatycznego przetwarzania 
danych z wymogami ochrony danych 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 1100
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora, za pomocą środków, z 
których korzysta, nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
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niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1101
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji ani wyodrębnienia osoby 
fizycznej lub składają się wyłącznie z 
danych odnoszących się do pseudonimów, 
administrator nie ma obowiązku uzyskania 
dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, w 
szczególności jeżeli zostały 
zanonimizowane lub opatrzone 
pseudonimem, administrator nie ma 
obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają jemu lub 
podmiotowi przetwarzającemu 
identyfikacji osoby fizycznej, w 
szczególności jeżeli zostały 
zanonimizowane lub opatrzone 
pseudonimem, administrator nie ma 
obowiązku przetwarzania lub uzyskania 
dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji osoby fizycznej, administrator 
nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych 
informacji w celu identyfikacji podmiotu 
danych wyłącznie ze względu na 
konieczność respektowania przepisu 
niniejszego rozporządzenia.

Jeśli dane przetwarzane przez 
administratora nie umożliwiają mu 
identyfikacji lub wyodrębnienia osoby 
fizycznej, administrator nie uzyskuje 
dodatkowych informacji w celu 
identyfikacji podmiotu danych wyłącznie 
ze względu na konieczność respektowania 
przepisu niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 1105
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Edukacja

Obywatele Unii i jej rezydenci są 
przeszkoleni – z wykorzystaniem 
odpowiednich środków – z zagadnienia 
ochrony danych, które stanowi 
nieodłączną część edukacji w zakresie 
ogólnej wiedzy o mediach. Zadanie 
wsparcia tych szkoleń spoczywa na 
właściwych państwach członkowskich 
oraz instytucjach i organach Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. powiązaną poprawkę do art. 52 ust. 2.

Poprawka 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator dysponuje przejrzystymi i 
łatwo dostępnymi politykami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
wykonywania praw przez podmioty 
danych.

1. Administrator zachowuje kryteria 
przejrzystości i dostępności w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
wykonywania praw przez podmioty 
danych. W tym celu mógłby 
upowszechniać te kryteria poprzez 
formułowanie polityk, z którymi powinny 
się zapoznać wszystkie podmioty danych.
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Or. es

Uzasadnienie

W ten sposób potwierdzone są zasady przejrzystości i dostępności, a jednocześnie 
pozostawiono otwartą możliwość formułowania konkretnych polityk na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Tworzenie polityki nie jest już wymogiem ogólnym, lecz spoczywa w rękach 
każdego administratora, natomiast organy nadzorcze mogą przedstawiać w tym zakresie 
zalecenia i wprowadzać zachęty.

Poprawka 1107
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator dysponuje przejrzystymi i 
łatwo dostępnymi politykami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
wykonywania praw przez podmioty 
danych.

1. Administrator dysponuje przejrzystymi i 
łatwo dostępnymi politykami – 
określonymi w kodeksie postępowania – w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i wykonywania praw przez podmioty 
danych.

Or. en

Poprawka 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator dysponuje przejrzystymi i 
łatwo dostępnymi politykami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
wykonywania praw przez podmioty 
danych.

1. Administrator dysponuje prostymi, 
zwięzłymi, przejrzystymi, dobrze 
zorganizowanymi i łatwo dostępnymi 
politykami w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i wykonywania praw 
przez podmioty danych.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje art. 11 do postanowień art. 7 ust 2 lit. b (nowa), by umożliwić 
administratorom korzystanie wyłącznie z jednej polityki prywatności podczas wprowadzania 
ugruntowanych zasad dotyczących nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich do 
takich dokumentów.

Poprawka 1109
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

Or. en

Poprawka 1110
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej, trwałej formie, w jasnym i 
prostym języku, dostosowane do potrzeb 
podmiotu danych, w szczególności w 
przypadku informacji adresowanych 
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dziecka. bezpośrednio do dziecka.

Or. de

Poprawka 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, o ile to możliwe w 
jasnym i prostym języku. W szczególności 
powinno się to uwzględniać w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

Or. es

Uzasadnienie

Obowiązek dostosowania języka do potrzeb podmiotu może okazać się zbyt wygórowany i 
ogólnie trudny do spełnienia. Dlatego też, by uniknąć zbytnich obciążeń, proponowane jest 
inne brzmienie tego ustępu.

Poprawka 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
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informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

dziecka.

Or. en

Poprawka 1113
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

2. Administrator udostępnia informacje 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

Or. en

Poprawka 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych podmiotowi danych w 
czytelnej formie, w jasnym i prostym 
języku, dostosowane do potrzeb podmiotu 
danych, w szczególności w przypadku 
informacji adresowanych bezpośrednio do 
dziecka.

2. Administrator przekazuje informacje i 
komunikaty dotyczące przetwarzania 
danych osobowych – do których zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem ma 
obowiązek zapewnić dostęp – podmiotowi 
danych w czytelnej formie, zrozumiałej dla 
konsumenta przeciętnego pod względem 
świadomości, uwagi i rozumienia.

Or. en
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Poprawka 1115
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Informacje dla podmiotów danych są 
dostarczane w formacie oferującym 
podmiotom danych informacje niezbędne 
do zrozumienia ich sytuacji i podjęcia 
właściwych decyzji. W związku z tym 
administrator realizuje i nagłaśnia swoją 
politykę ochrony danych dzięki łatwo 
zrozumiałej, opartej na piktogramach i 
innych elementach graficznych metodzie 
opisu różnych rodzajów przetwarzania 
danych, ich warunków i skutków. Pełne 
informacje dostępne są na żądanie 
zgodnie z art. 14.

Or. hu

Uzasadnienie

Piktogramy nie są jedynymi elementami graficznymi zwiększającymi zrozumienie.

Poprawka 1116
Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator realizuje i komunikuje 
swoją politykę ochrony danych dzięki 
łatwo zrozumiałej piktograficznej 
metodzie opisu różnych rodzajów 
przetwarzania danych, ich warunków i 
skutków. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
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tej piktograficznej metody opisu. 
Wspomniana piktograficzna metoda opisu 
obejmuje informacje dotyczące: celu 
przetwarzania; tego, czy dane będą 
ujawnione stronom trzecim oraz celów 
takiego ujawnienia; systemów 
wyszukiwania; środków ochrony prawnej 
oraz ich dostępności; dostępnych i 
skutecznych punktów kontaktowych 
administratora; polityki bezpieczeństwa 
danych i środków wdrażanych przez 
administratora; oraz okresu 
przechowywania danych.

Or. en

Poprawka 1117
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania – po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Rady Ochrony Danych – 
aktów delegowanych zgodnie z art. 86, w 
celu doprecyzowania opartej na 
piktogramach i innych elementach 
graficznych metody opisu, o której mowa 
w ust. 3, w zakresie przetwarzania, okresu 
przechowywania, przekazywania lub 
usuwania danych przez wprowadzenie 
ikon lub innych instrumentów w celu 
dostarczenia informacji w sposób 
znormalizowany.

Or. hu

Uzasadnienie

Piktogramy nie są jedynymi elementami graficznymi zwiększającymi zrozumienie.
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Poprawka 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Artykuł 12 dyrektywy 2002/58/WE oraz 
art. 20 i art. 21 ust. 3 lit. e) dyrektywy 
2002/22/WE stanowią zastosowanie prawa 
podmiotów danych do przejrzystej 
informacji i komunikacji, w związku z 
którym administrator ma obowiązek 
informowania podmiotów danych o ich 
prawach w zakresie korzystania z 
własnych danych osobowych oraz 
wskazuje na dostępność systemów 
opracowanych zgodnie z zasadami 
uwzględnienia ochrony prywatności już w 
fazie projektowania.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 12 dyrektywy o e-prywatności oraz art. 20 i 21 dyrektywy o usłudze powszechnej 
obejmują usługi spisu abonentów wchodzące w zakres usług powszechnych. Wymaga się, aby 
bazy danych dostawców usługi spisu abonentów były „obszerne”, w związku z czym ważne 
jest umieszczenie w nich danych abonenta, tak samo jak ważna jest konieczność dostarczenia 
abonentowi jasnych informacji dotyczących wszystkich dostępnych mu opcji, niezależnie od 
modelu przyjętego w danym państwie członkowskim (model uprzedniej zgody – „opt-in”, 
model wycofania się – „opt-out” lub model mieszany).

Poprawka 1119
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury skreślony
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udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

Or. en

Poprawka 1120
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący „ustanawiania procedur” i „zapewniania mechanizmów” to nadmierna 
regulacja. Wymóg dotyczący zapewnienia przez administratora możliwości elektronicznego 
składania wniosków może spowodować ryzyko braku technologicznej neutralności.
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Poprawka 1121
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
może zapewnić także możliwość 
elektronicznego składania wniosków.

Or. en

Poprawka 1122
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany oraz jeżeli nie 
powoduje to nieproporcjonalnie wysokich 
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składania wniosków. kosztów lub starań, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

Or. en

Poprawka 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

1. Administrator udziela informacji, o 
których mowa w art. 14 oraz w celu 
wykonywania praw przez podmioty 
danych, o których mowa w art. 13 oraz art. 
15-19. Administrator w szczególności 
zapewnia mechanizmy ułatwiające 
składanie wniosków o przeprowadzenie 
czynności, o których mowa w art. 13 oraz 
art. 15-19. Jeśli uzna się to za właściwe, 
wyżej wymienione informacje w całości 
mogą być ujęte w formie polityk i 
podręczników procedur, aby ułatwić 
wiedzę o nich i posługiwanie się nimi.

Or. es

Uzasadnienie

Istotna jest w tym kontekście możliwość uzyskania informacji i korzystania z praw. Jeśli cel 
ten ma zostać zrealizowany, niektóre instytucje ze względu na swój rozmiar i złożoność będą 
musiały jasno określić dokładne procedury, umożliwiające korzystanie z odnośnych praw, 
podczas gdy inne organizacje nie będą dysponowały żadnymi procedurami sensu stricte lub 
najwyżej będą musiały wydać podmiotom bardzo krótkie instrukcje na temat sposobu 
postępowania.

Poprawka 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
może zapewnić także możliwość 
elektronicznego składania wniosków.

Or. en

Poprawka 1125
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Administrator w 
szczególności zapewnia mechanizmy 
ułatwiające składanie wniosków o 
przeprowadzenie czynności, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19. Jeśli 
przetwarzanie danych odbywa się w 
sposób zautomatyzowany, administrator 
zapewnia także możliwość elektronicznego 
składania wniosków.

1. Administrator ustanawia procedury 
udzielania informacji, o których mowa w 
art. 14 oraz wykonywania praw przez 
podmioty danych, o których mowa w art. 
13 oraz art. 15-19. Jeżeli podmiot danych 
pragnie skorzystać z praw, o których 
mowa w art. 13 oraz art. 15-19, zgłasza 
odnośny wniosek administratorowi w 
formie osobiście podpisanego dokumentu 
lub dokumentu możliwego do poddania 
podobnej weryfikacji.

Or. en
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Poprawka 1126
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także mogą być przekazane w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

Or. en

Poprawka 1127
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19, i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa, 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
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zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot 
danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także 
przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w celu uniknięcia obciążenia administracyjnego MŚP.

Poprawka 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19, i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa, 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków, lub jeżeli 
charakter żądanych danych wymaga ich 
przeglądu przed udostępnieniem w celu 
ochrony danych związanych z osobami 
trzecimi, zawartych w rekordzie. 
Informacji udziela się na piśmie. Jeśli 
podmiot danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także 
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przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

Or. en

Uzasadnienie

Dane osobowe mogą zawierać informacje dotyczące osób trzecich oparte na faktach lub 
domysłach. Należy umożliwić dłuższy czas odpowiedzi, aby chronić prywatność danych takich 
osób trzecich. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdrowia i opieki społecznej.

Poprawka 1129
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19, i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć, jeśli wiele podmiotów danych 
wykonuje swoje prawa, a ich współpraca 
jest w racjonalnym zakresie niezbędna, by 
zapobiec konieczności podejmowania 
przez administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w miarę 
możliwości w formie elektronicznej, chyba 
że podmiot danych zażąda informacji w 
innej formie.

Or. en

Poprawka 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19, i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa, 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje mogą być przekazywane w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie 
lub administrator ma powody sądzić, że 
dostarczenie informacji w formacie 
elektronicznym spowoduje znaczne ryzyko 
nadużyć.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnianie pewnych danych, takich jak dokumentacja kredytowa, w formacie 
elektronicznym może spowodować modyfikację tożsamości lub jej kradzież podczas 
dostarczania ich konsumentom. Warunkiem udostępnienia danych powinno być 
uwierzytelnienie spełniające kryteria określone przez agencję będącą w posiadaniu danych, 
aby zapobiec ich przechwytywaniu, niewłaściwemu lub nielegalnemu wykorzystaniu bądź 
modyfikacji.

Poprawka 1131
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot 
danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także 
przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych bez nadmiernej zwłoki o tym, czy 
zostaną podjęte jakieś działania zgodnie z 
art. 13 oraz art. 15-19, i udziela żądanych 
informacji. Informacji udziela się na 
piśmie, włączając w to środki 
elektroniczne.

Or. en

Poprawka 1132
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19, i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa, 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
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udziela się na piśmie. Jeśli podmiot 
danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także 
przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

udziela się na piśmie lub w formie 
elektronicznej, zgodnie z wnioskiem 
podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie: poprawka pozostawia każdorazowy wybór formatu do decyzji podmiotu 
danych, nie tylko w sytuacji, gdy zwraca się on o dane w formie elektronicznej.

Poprawka 1133
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot 
danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także 
przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych bez nadmiernej zwłoki o tym, czy 
zostaną podjęte jakieś działania zgodnie z 
art. 13 oraz art. 15-19, i udziela żądanych 
informacji. Informacji udziela się na 
piśmie.

Or. en
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Uzasadnienie

Pierwotny tekst jest zbyt ograniczający, najlepiej jest określić tę kwestię za pomocą 
wytycznych.

Poprawka 1134
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator informuje podmiot 
danych, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o 
tym, czy zostaną podjęte jakieś działania 
zgodnie z art. 13 oraz art. 15-19 i udziela 
żądanych informacji. Okres ten można 
przedłużyć o miesiąc, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków. Informacji 
udziela się na piśmie. Jeśli podmiot 
danych składa wniosek w formie 
elektronicznej, informacje także 
przekazywane są w formie elektronicznej, 
chyba że podmiot danych zażąda 
informacji w innej formie.

2. Administrator informuje podmiot 
danych bez niepotrzebnej zwłoki i 
najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od 
dnia otrzymania wniosku, o tym, czy 
zostaną podjęte jakieś działania zgodnie z 
art. 13 oraz art. 15-19, i udziela żądanych 
informacji. Okres ten można przedłużyć o 
kolejnych 30 dni roboczych, jeśli wiele 
podmiotów danych wykonuje swoje prawa, 
a ich współpraca jest w racjonalnym 
zakresie niezbędna, by zapobiec 
konieczności podejmowania przez 
administratora niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych wysiłków, lub jeżeli 
informacje byłyby niekompletne lub 
nieścisłe. Informacji udziela się w formie, 
w której się o nie zwrócono, chyba że 
podmiot danych zażąda informacji w innej 
formie.

Or. en

Poprawka 1135
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli administrator odmawia podjęcia 
działania na wniosek podmiotu danych, 
informuje on ten podmiot o powodach 
odmowy oraz możliwości zgłoszenia skargi 
organowi nadzorczemu i skorzystania z 
sądowego środka ochrony prawnej.

3. Jeśli administrator nie podejmuje 
działania na wniosek podmiotu danych, 
podmiot ten ma prawo zwrócić się do 
administratora o podanie powodów 
niepodjęcia działania oraz możliwości 
zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu i 
skorzystania z sądowego środka ochrony 
prawnej.

Or. en

Poprawka 1136
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli administrator odmawia podjęcia 
działania na wniosek podmiotu danych, 
informuje on ten podmiot o powodach 
odmowy oraz możliwości zgłoszenia skargi 
organowi nadzorczemu i skorzystania z 
sądowego środka ochrony prawnej.

3. Jeśli administrator odmawia podjęcia 
działania na wniosek podmiotu danych, 
informuje on ten podmiot o powodach 
odmowy, o wszystkich faktach będących u 
jej podstaw oraz o możliwościach 
zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu i 
skorzystania z sądowego środka ochrony 
prawnej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie administratorzy często odmawiają praw bez odpowiedniej argumentacji. Podmiot 
danych nie ma możliwości ujawnienia nielegalnej odmowy skorzystania z praw.

Poprawka 1137
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli administrator odmawia podjęcia 
działania na wniosek podmiotu danych, 
informuje on ten podmiot o powodach 
odmowy oraz możliwości zgłoszenia skargi 
organowi nadzorczemu i skorzystania z 
sądowego środka ochrony prawnej.

3. Jeśli administrator nie podejmuje 
działania na wniosek podmiotu danych, 
podmiot danych ma prawo zgłoszenia 
skargi organowi nadzorczemu.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu wystarcza do zapewnienia 
przestrzegania praw podmiotu danych.

Poprawka 1138
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter lub złożoność, 
administrator może pobrać opłatę, która 
odzwierciedla koszty administracyjne 
przekazania informacji lub podjęcia 
żądanego działania. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia wyraźnie przesadnego 
charakteru wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Złożoność (np. ilość lub struktura żądanych danych) również musi być uwzględniona.
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Poprawka 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter lub złożoność, 
administrator może pobrać opłatę, która 
odzwierciedla koszty administracyjne 
przekazania informacji lub podjęcia 
żądanego działania. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia wyraźnie przesadnego 
charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 1140
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać uzasadnioną opłatę 
uwzględniającą koszty administracyjne 
przekazania wnioskowanych informacji 
lub podjęcia żądanego działania. W takim 
przypadku na administratorze spoczywa 
ciężar udowodnienia wyraźnie przesadnego 
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przesadnego charakteru wniosku. charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, gdy 
wniosek o tym samym charakterze 
powtarza się więcej niż raz w okresie 6 
miesięcy, administrator może pobrać opłatę 
administracyjną za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia 
powtarzalnego charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 1142
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat, z 
wyjątkiem kosztów faktycznie 
poniesionych przez administratora przy 
rozpatrywaniu wniosków. Jeżeli wnioski 
są dokuczliwe lub wyraźnie przesadne, 
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wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

zwłaszcza z powodu powtarzalnego 
charakteru, administrator może odmówić 
podjęcia żądanego działania.

Or. en

Poprawka 1143
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony do pojedynczych artykułów.

Poprawka 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać uzasadnioną opłatę za 
przekazanie wnioskowanych informacji lub 
podjęcie żądanego działania. Poziom takiej 
opłaty nie przekracza kosztów 
dostarczenia żądanych informacji. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 1145
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, są wolne od opłat. Jeśli 
wnioski są wyraźnie przesadne, w 
szczególności ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosku.

4. Przekazanie informacji i podjęcie 
działań na podstawie wniosków, o których 
mowa w ust. 1, jest albo wolne od opłat, 
albo najwyżej wystarczające do pokrycia 
kosztów administracyjnych rozpatrywania 
wniosków powtarzalnych lub obszernych. 
Jeśli wnioski są wyraźnie przesadne, a w 
szczególności mają na celu spowodowanie 
zakłóceń, uciążliwości lub obciążenia 
finansowego ze względu na ich 
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za przekazanie 
wnioskowanych informacji lub podjęcie 
żądanego działania lub też może uchylić 
się od podjęcia żądanego działania. W 
takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia wyraźnie 
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przesadnego charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 1146
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do wniosków składanych na mocy art. 
15 mają zastosowanie następujące 
przepisy: 

a) administrator może pobrać opłatę za 
przekazanie odnośnych informacji. Opłata 
ta nie może być nadmierna;
b) nie ma zastosowania żaden obowiązek 
udzielenia odnośnych informacji, dopóki 
administrator nie otrzyma:
(i) opłaty wymaganej zgodnie z lit. a) 
powyżej oraz
(ii) informacji na temat tożsamości 
wnioskodawcy, których administrator 
może w uzasadniony sposób zażądać; 
c) jeżeli administrator danych zrealizował 
wcześniejszy wniosek osoby fizycznej, nie 
ma on obowiązku realizacji dalszych 
identycznych lub podobnych wniosków 
złożonych na podstawie wspomnianego 
artykułu, chyba że upłynął rozsądny 
odstęp czasu między realizacją 
poprzedniego wniosku a złożeniem 
bieżącego wniosku;
d) administrator musi uwzględnić wszelkie 
wytyczne wydane na mocy art. 38, 
decydując: 
(i) czy kolejny wniosek jest identyczny lub 
podobny do poprzedniego wniosku;
(ii) czy upłynął rozsądny odstęp czasu 
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między realizacją poprzedniego wniosku a 
złożeniem bieżącego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Pobieranie rozsądnej opłaty jest zgodne z prawami podstawowymi. Zasadne jest zniechęcanie 
do składania spekulatywnych, powtarzających się i dokuczliwych wniosków, tak aby uniknąć 
nieproporcjonalnego obciążenia administratorów.

Poprawka 1147
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 1148
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony
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Or. en

Poprawka 1149
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Określanie przez Komisję, kiedy podmioty danych dochodzą swoich praw w wyraźnie 
nieproporcjonalny sposób, stanowiłoby zdecydowaną ingerencję w ich prawa. Ponadto 
chodzi tu o ściśle ograniczoną dziedzinę, która powinna podlegać praktyce nadzorczej i 
sądowej.

Poprawka 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1151
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 1152
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 1153
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do skreślony
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to konieczne.

Poprawka 1154
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków wyraźnie 
przesadnego charakteru wniosków oraz 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych, po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86 w celu 
doprecyzowania kryteriów i warunków 
pobierania opłat, o których mowa w ust. 4.

Or. en

Poprawka 1155
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 

skreślony
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mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Nadanie Komisji tego upoważnienia uprzedziłoby toczące się konsultacje nad projektem 
rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Ustanowienie standardowych formularzy i 
określenie standardowych procedur dotyczących informacji w formacie elektronicznym 
zbytnio ingeruje w normalizację techniczną również w sektorze publicznym.

Poprawka 1156
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1157
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1158
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1159
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to konieczne.

Poprawka 1160
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86, aby ustanowić 
standardowe formularze i określić 
standardowe procedury dotyczące 
informacji, o których mowa w ust. 2, w 
tym jeśli chodzi o format elektroniczny. 
Wykonując to uprawnienie, Komisja 
przyjmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi, aby 
zagwarantować pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w proces podejmowania 
decyzji.

Poprawka 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

6. Komisja może określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja przyjmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1162
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja przyjmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te akty 
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egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

wykonawcze przyjmuje się po przyjęciu 
opinii Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 1163
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze i określić standardowe 
procedury dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja podejmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze dotyczące informacji, o których 
mowa w ust. 2, w tym jeśli chodzi o format 
elektroniczny. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja przyjmuje właściwe środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się po przyjęciu 
opinii Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2. Jeżeli Komisja powołuje się na swoje 
uprawnienia, o których mowa w art. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012, 
dopilnowuje ona odpowiedniej 
reprezentacji mikro- oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, grup 
konsumenckich oraz uzyskania zgody 
Europejskiej Rady Ochrony Danych na 
stosowanie tych standardów branżowych 
do celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

System kontroli i równowagi: alternatywnie wobec aktu Komisja może zwrócić się o standard 
branżowy. W takim przypadku należy skonsultować się z Europejską Radą Ochrony Danych 
oraz zagwarantować odpowiednią reprezentację MŚP i konsumentów.
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Poprawka 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Prawa odbiorców Obowiązek powiadomienia w przypadku 
poprawienia lub usunięcia danych

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 13 nie zawiera przepisów dotyczących praw odbiorców.

Poprawka 1165
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Administrator informuje o wszelkich 
operacjach poprawienia lub usunięcia 
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17 
każdego odbiorcę, któremu ujawniono 
dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub 
będzie wymagać niewspółmiernie dużego 
wysiłku.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 13 zostaje podzielony na dwa nowe ustępy.

Poprawka 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Administrator informuje o wszelkich 
operacjach poprawienia lub usunięcia 
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17 
każdego odbiorcę, któremu ujawniono 
dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub 
będzie wymagać niewspółmiernie dużego 
wysiłku.

Administrator informuje o wszelkich 
operacjach poprawienia lub usunięcia 
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17 
każdego odbiorcę, z którym pozostaje w 
stosunku umownym i któremu ujawniono 
dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub 
będzie wymagać niewspółmiernie dużego 
wysiłku.

Or. en

Poprawka 1167
Hélène Flautre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Administrator informuje o wszelkich 
operacjach poprawienia lub usunięcia 
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17 
każdego odbiorcę, któremu ujawniono 
dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub 
będzie wymagać niewspółmiernie dużego 
wysiłku.

Administrator informuje o wszelkich 
operacjach poprawienia lub usunięcia 
dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17 
każdego odbiorcę, któremu przekazano 
dane. Administrator informuje podmiot 
danych o tych osobach trzecich.

Or. fr

Poprawka 1168
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Administrator bezpośrednio 
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odpowiedzialny za przetwarzanie danych 
informuje każdego odbiorcę, któremu 
przekazano pochodzące od niego dane, 
o wszelkich operacjach poprawienia i 
usunięcia dokonanych zgodnie z art. 16 i 
17 lub o sprzeciwie wniesionym zgodnie z 
art. 19. Jeżeli odbiorcy danych osobowych 
nie są znani administratorowi 
bezpośrednio odpowiedzialnemu za 
przetwarzanie danych i nie wynika to z 
umyślnego działania lub zaniedbania 
administratora, jest on zwolniony z tego 
obowiązku.

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten stanowi znaczne ułatwienie dla podmiotu danych, zwłaszcza w przypadku 
usuwania danych. Powyższy obowiązek odpowiada obowiązkowi przedstawiania 
kompleksowej dokumentacji dotyczącej odbiorców, który na administratorów bezpośrednio 
odpowiedzialnych za przetwarzanie danych nakłada art. 14 ust. 1.

Poprawka 1169
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Administrator pośrednio odpowiedzialny 
za przetwarzanie danych informuje 
każdego odbiorcę, któremu przekazał dane 
osobowe, o wszelkich operacjach 
poprawienia i usunięcia dokonanych 
zgodnie z art. 16 i 17 lub o sprzeciwie 
wniesionym zgodnie z art. 19, chyba że 
odbiorca został już poinformowany 
zgodnie z ust. 1.

Or. de
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Uzasadnienie

Powyższy obowiązek odpowiada ograniczonemu obowiązkowi przedstawiania dokumentacji 
dotyczącej odbiorców, który nakłada art. 14 ust. 2. Podmiot danych może zdecydować, czy 
chce zażądać całkowitego usunięcia danych od administratora bezpośrednio 
odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, czy też częściowego usunięcia od administratora 
pośrednio odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

Poprawka 1170
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ciężar dowodu za spełnienie wyżej 
wymienionych obowiązków spoczywa na 
administratorach.

Or. de

Poprawka 1171
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Znormalizowana polityka informacyjna

1. Jeżeli występuje co najmniej jeden z 
czynników ryzyka, o których mowa w art. 
5b pkt 1)-10), i jeżeli gromadzone są dane 
osobowe dotyczące podmiotu danych, 
przed dostarczeniem informacji na mocy 
art. 14 administrator informuje podmiot 
danych o następujących elementach:
a) czy dane osobowe są gromadzone 
dłużej niż przez okres niezbędny dla 
realizacji każdorazowego szczególnego 
celu przetwarzania;
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b) czy dane osobowe są zachowywane 
dłużej niż przez okres niezbędny dla 
realizacji każdorazowego szczególnego 
celu przetwarzania;
c) czy dane osobowe są przetwarzane w 
innych celach niż cele, do których zostały 
zgromadzone;
d) czy dane osobowe są rozpowszechniane 
wśród niepublicznych osób trzecich w 
innych celach niż cele, do których zostały 
zgromadzone;
e) czy dane osobowe są sprzedawane;
f) czy dane osobowe są przechowywane w 
zaszyfrowanej formie.
2. Elementy, o których mowa w ust. 1, 
przedstawia się zgodnie z załącznikiem X 
w formie uporządkowanej tabeli, przy 
użyciu tekstu i symboli, w następujących 
trzech kolumnach:
a) pierwsza kolumna przedstawia formy 
graficzne symbolizujące te elementy;
b) druga kolumna zawiera zasadnicze 
informacje opisowe w odniesieniu do tych 
elementów;
c) trzecia kolumna przedstawia formy 
graficzne wskazujące, czy dany element 
występuje czy nie.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, przedstawia się w sposób widoczny i 
łatwy do odczytania oraz w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów z państw 
członkowskich, którym udziela się 
informacji. Jeżeli elementy są 
przedstawione w formie elektronicznej, 
muszą nadawać się do odczytu 
maszynowego.
4. Nie udostępnia się dodatkowych 
elementów. Szczegółowe wyjaśnienia lub 
dodatkowe uwagi dotyczące elementów, o 
których mowa w ust. 1, mogą być 
dostarczone razem z innymi informacjami 
wymaganymi na mocy art. 14. 
5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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aktów delegowanych zgodnie z art. 86 w 
celu doprecyzowania elementów, o 
których mowa w ust. 1, i ich prezentacji, 
jak określono w ust. 2 i załączniku X.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty danych należy informować o operacjach przetwarzania danych wykonywanych 
przez jednostkę, z którą wchodzą w interakcję, jednakże nie przytłaczając ich samą ilością 
dostarczanych informacji. Aby umożliwić szybsze zrozumienie i lepszą porównywalność 
strategii ochrony danych, administratorzy, udzielając informacji podmiotowi danych, 
prezentują swoją politykę informacyjną w formie graficznej przed przedstawieniem jej w 
sposób szczegółowy.

Poprawka 1172
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Znormalizowana polityka informacyjna

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, przed dostarczeniem informacji 
na mocy art. 14 administrator udziela 
temu podmiotowi następujących 
informacji:
a) czy dane osobowe są gromadzone 
dłużej niż przez okres niezbędny dla 
realizacji każdorazowego szczególnego 
celu przetwarzania;
b) czy dane osobowe są zachowywane 
dłużej niż przez okres niezbędny dla 
realizacji każdorazowego szczególnego 
celu przetwarzania;
c) czy dane osobowe są przetwarzane w 
innych celach niż cele, do których zostały 
zgromadzone;
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d) czy dane osobowe są rozpowszechniane 
wśród niepublicznych osób trzecich w 
innych celach niż cele, do których zostały 
zgromadzone;
e) czy dane osobowe są sprzedawane;
f) czy dane osobowe są przechowywane w 
zaszyfrowanej formie.
2. Elementy, o których mowa w ust. 1, 
przedstawia się zgodnie z załącznikiem X 
w formie uporządkowanej tabeli, przy 
użyciu tekstu i symboli, w następujących 
trzech kolumnach:
a) pierwsza kolumna przedstawia formy 
graficzne symbolizujące te elementy;
b) druga kolumna zawiera zasadnicze 
informacje opisowe w odniesieniu do tych 
elementów;
c) trzecia kolumna przedstawia formy 
graficzne wskazujące, czy dany element 
występuje czy nie.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, przedstawia się w sposób widoczny i 
łatwy do odczytania oraz w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów z państw 
członkowskich, którym udziela się 
informacji. Jeżeli elementy są 
przedstawione w formie elektronicznej, 
muszą nadawać się do odczytu 
maszynowego.
4. Nie udostępnia się dodatkowych 
elementów. Szczegółowe wyjaśnienia lub 
dodatkowe uwagi dotyczące elementów, o 
których mowa w ust. 1, mogą być 
dostarczone razem z innymi informacjami 
wymaganymi na mocy art. 14.
5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 86 w 
celu doprecyzowania elementów, o 
których mowa w ust. 1, i ich prezentacji, 
jak określono w ust. 2 i załączniku X.

Or. en
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Uzasadnienie

Podmioty danych należy informować o operacjach przetwarzania danych wykonywanych 
przez jednostkę, z którą wchodzą w interakcję, jednakże nie przytłaczając ich samą ilością 
dostarczanych informacji. Aby umożliwić szybsze zrozumienie i lepszą porównywalność 
strategii ochrony danych, administratorzy, udzielając informacji podmiotowi danych, 
prezentują swoją politykę informacyjną w formie graficznej przed przedstawieniem jej w 
sposób szczegółowy.

Poprawka 1173
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 
podmiotowi co najmniej następujących 
informacji:

skreślony

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i 
inspektora ochrony danych;
b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f);
c) okres przechowywania danych 
osobowych;
d) istnienie prawa do wystąpienia do 
administratora o uzyskanie wglądu do 
danych, poprawienie ich lub usunięcie 
danych osobowych odnoszących się do 
podmiotu danych lub prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
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danych osobowych;
e) prawa do złożenia organowi 
nadzorczemu skargi oraz dane 
kontaktowe organu nadzorczego;
f) odbiorcy lub kategorie odbiorców 
danych osobowych;
g) w stosownych przypadkach, zamiar 
przekazania danych przez administratora 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz informacje na 
temat poziomu ochrony zapewnianego 
przez to państwo trzecie lub organizację 
międzynarodową przez odniesienie do 
decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni 
poziom ochrony;
h) wszelkie dalsze informacje potrzebne 
do zagwarantowania rzetelnego 
przetwarzania danych w stosunku do 
podmiotu danych, uwzględniając 
konkretne okoliczności, w których odbywa 
się zbieranie danych.

Or. en

Poprawka 1174
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 
podmiotowi co najmniej następujących 
informacji:

1. Jeżeli nie występuje żaden z czynników 
ryzyka, o których mowa w art. 5b pkt 1)-
10), i jeżeli gromadzone są dane osobowe 
dotyczące podmiotu danych, na żądanie 
administrator udziela temu podmiotowi 
następujących informacji.
Jeżeli występują co najmniej dwa czynniki 
ryzyka, o których mowa w art. 5b pkt 1)-
10), i jeżeli gromadzone są dane osobowe 
dotyczące podmiotu danych, administrator 
udziela temu podmiotowi co najmniej 
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następujących informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł zmieniony w celu uwzględnienia zasad kontekstu i ryzyka, zgodnie z art. 5a (nowy) i 
5b (nowy).

Poprawka 1175
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 
podmiotowi co najmniej następujących 
informacji:

1. Administrator bezpośrednio 
odpowiedzialny za przetwarzanie danych i 
w stosownym przypadku jego 
przedstawiciel prowadzą dokumentację 
zawierającą co najmniej:

Or. de

Uzasadnienie

Artykuły 14 i 28 zostają połączone, przy czym na różnych administratorów nakłada się różne 
obowiązki. Obowiązki informowania i dokumentacji powinny się w dużej mierze pokrywać, 
tak aby ułatwić administratorowi przestrzeganie jego obowiązków.

Poprawka 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 
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podmiotowi co najmniej następujących 
informacji:

podmiotowi co najmniej następujących 
informacji. Następujące ustępy nie mają 
zastosowania do małych przedsiębiorstw w 
ramach ich własnej działalności oraz w 
odniesieniu do danych przeznaczonych 
tylko i wyłącznie do ich użytku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 1177
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 
podmiotowi co najmniej następujących 
informacji:

1. W przypadku zbierania danych 
osobowych odnoszących się do podmiotu 
danych, administrator udziela temu 
podmiotowi lub jest gotowy udostępnić co 
najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność „udzielenia informacji” uniemożliwia przyjmowanie praktycznego podejścia w 
kwestii przejrzystości.

Poprawka 1178
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli od podmiotu danych 
pozyskiwane są dotyczące go dane 
osobowe, w chwili pozyskiwania danych 
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osobowych administrator udziela 
podmiotowi danych następujących 
informacji:
a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i 
inspektora ochrony danych; 
b) cel przetwarzania, do którego dane 
osobowe są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych.
Na żądanie podmiotu danych udziela się 
dalszych informacji obejmujących 
następujące informacje: 
a) okres przechowywania danych 
osobowych; 
b) istnienie prawa do wystąpienia do 
administratora o uzyskanie wglądu do 
danych, poprawienie ich lub usunięcie 
danych osobowych odnoszących się do 
podmiotu danych lub prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
danych osobowych; 
c) prawa do złożenia organowi 
nadzorczemu skargi oraz dane 
kontaktowe organu nadzorczego; 
d) odbiorcy lub kategorie odbiorców 
danych osobowych; 
e) w stosownych przypadkach, zamiar 
przekazania danych przez administratora 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz informacje na 
temat poziomu ochrony zapewnianego 
przez to państwo trzecie lub organizację 
międzynarodową przez odniesienie do 
decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni 
poziom ochrony; 
f) wszelkie dalsze informacje potrzebne do 
zagwarantowania rzetelnego 
przetwarzania danych w stosunku do 
podmiotu danych, przy uwzględnieniu 
konkretnych okoliczności, w których 
odbywa się zbieranie danych. 
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Or. en

Uzasadnienie

Powinien to być proces dwuetapowy.

Poprawka 1179
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i inspektora 
ochrony danych;

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i inspektora 
ochrony danych lub, o ile ma to znaczenie, 
tożsamość i dane kontaktowe grupy 
przedsiębiorstw i jej inspektora ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i inspektora 
ochrony danych;

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora;

Or. en

Poprawka 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i inspektora 
ochrony danych;

a) dane kontaktowe administratora oraz 
ewentualnie przedstawiciela administratora 
i inspektora ochrony danych;

Or. es

Poprawka 1182
Michèle Striffler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie 
przedstawiciela administratora i inspektora 
ochrony danych;

a) tożsamość i dane kontaktowe 
administratora oraz ewentualnie dane 
kontaktowe przedstawiciela administratora 
i inspektora ochrony danych;

Or. fr

Uzasadnienie

Przekazywanie danych dotyczących tożsamości inspektora ochrony danych powinno zostać 
zastąpione standardową informacją dotyczącą danych inspektora ochrony danych, aby 
zapewnić jego niezależność i zapobiec formalnej konieczności uaktualniania informacji w 
przypadku zmiany inspektora ochrony danych.

Poprawka 1183
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 

b) szczegółowe cele przetwarzania danych, 
do których dane są przeznaczone, oraz 
informacje dotyczące bezpieczeństwa 
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ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

przetwarzania danych osobowych, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

Or. en

Uzasadnienie

Jako że bezpieczeństwo danych jest zasadniczym elementem ochrony danych, informacje te 
uznaje się za istotne dla podmiotu danych.

Poprawka 1184
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ust. 1a i 
1b;

Or. en

Poprawka 1185
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f);

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone;

Or. en

Poprawka 1186
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

b) cele przetwarzania danych, do których 
przeznaczona jest każda kategoria danych 
osobowych, w tym postanowienia umów i 
warunków ogólnych, jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), 
oraz przeważający słuszny interes 
realizowany przez administratora, jeśli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f);

Or. en

Uzasadnienie

W praktyce podmioty danych otrzymują często ogólne odpowiedzi i nie dysponują 
odpowiednimi informacjami; poprawka doprecyzowuje, czym jest odpowiednia odpowiedź.

Poprawka 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

b) szczegółowy cel przetwarzania danych, 
do którego dane są przeznaczone, w tym w 
związku z przepisami art. 6, a zwłaszcza 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1a i 1b;

Or. en

Poprawka 1188
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele przetwarzania danych, do których 
dane są przeznaczone, w tym 
postanowienia umów i warunków 
ogólnych, jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 
słuszne interesy realizowane przez 
administratora, jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f);

b) cel lub cele, dla którego(-ych) dane 
mają być przetwarzane oraz

Or. en

Uzasadnienie

Podmiotu danych nie należy nadmiernie obciążać informacjami.


