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Przepisy dotyczące e-prywatności powinny być 
mądrzejsze, ostrzejsze i bardziej przejrzyste 

 
„Nowy wniosek dotyczący e-prywatności powinien gwarantować poufność komunikacji, 
zapewniać przejrzystość oraz uzupełniać ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – 
powiedział Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) po publikacji swojej opinii 
dotyczącej przeglądu dyrektywy o e-prywatności.  

Giovanni Buttarelli, EIOD, stwierdził: „Poufność komunikacji internetowej osób 

prywatnych i przedsiębiorstw jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw 
i gospodarek. Przepisy UE mające na celu ochronę prywatności w komunikacji elektronicznej 
powinny odzwierciedlać dzisiejszy obraz świata. Poprzez utrzymanie, a nie zmniejszanie, 
wysokiego poziomu ochrony zapewnianego przez obecną dyrektywę o e-prywatności oraz 
ujednolicenie pewnych konkretnych przepisów tak, by uzupełniały one ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, UE może zwiększyć poufność i integralność naszej komunikacji 
elektronicznej.” 

W swojej opinii EIOD stwierdza, że zakres nowych przepisów dotyczących e-prywatności 
powinien być wystarczająco szeroki, by objąć wszystkie formy komunikacji elektronicznej, bez 
względu na rodzaj wykorzystywanej sieci lub usługi, nie zaś tylko te oferowane przez 
tradycyjne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i dostawców usług internetowych. Osobom 
prywatnym należy zapewnić taki sam poziom ochrony dla wszystkich rodzajów komunikacji, 
takich jak rozmowy telefoniczne, telefonia internetowa typu VoIP, komunikatory na telefony 
komórkowe czy Internet przedmiotów (komunikacja między urządzeniami). 

Uaktualnione przepisy powinny również zapewniać ochronę poufności użytkowników we 
wszystkich publicznie dostępnych sieciach, w tym w przypadku usług wi-fi oferowanych 
w hotelach, kawiarniach, sklepach i na lotniskach, w sieciach udostępnianych pacjentom przez 
szpitale oraz studentom przez uczelnie wyższe, a także w hotspotach tworzonych przez 
administracje publiczne.  

Każde naruszenie prawa do poufności komunikacji jest sprzeczne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej. 

Żaden rodzaj komunikacji nie powinien być bezprawnie śledzony i monitorowany bez 
dobrowolnego udzielenia zgody, niezależnie od tego, czy wykorzystywane są do tego pliki 
cookie, identyfikacja urządzeń lub inne środki technologiczne.  Użytkownicy muszą mieć 
również dostęp do przyjaznych mechanizmów umożliwiających wyrażenie lub niewyrażenie 
zgody. W celu lepszej ochrony poufności komunikacji elektronicznej niezbędne jest 
również zaostrzenie obecnie obowiązującego wymogu wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych dotyczących ruchu i lokalizacji. 

Istniejące przepisy dyrektywy o e-prywatności chroniące przed niezamówionymi 
komunikatami, takimi jak przekazy reklamowe lub promocyjne, powinny zostać zaktualizowane 
i zaostrzone i wymagać wcześniejszego uzyskania zgody odbiorców wszystkich form 
niezamówionych komunikatów elektronicznych. 

Nowy przepis wymagający od organizacji okresowego ujawniania łącznej liczby wniosków o 
udzielenie informacji złożonych przez organy ścigania lub rządy państw UE i państw spoza UE 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf


zapewniłby pewien stopień pożądanej przejrzystości w drażliwym, złożonym i często 
kontrowersyjnym obszarze rządowego dostępu do komunikatów. 

Nowe zasady powinny uzupełniać, a tam gdzie to konieczne również wskazywać, środki 
ochronne dostępne w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Powinny również 
utrzymywać dotychczasowy wyższy poziom ochrony w przypadkach, w których dyrektywa o 
e-prywatności oferuje bardziej konkretne zabezpieczenia niż ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych. 



Informacje ogólne 

Przepisy dotyczące ochrony danych mające zastosowanie do instytucji UE – a także przepisy 
określające obowiązki Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) – zostały ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. EIOD jest stosunkowo nowym, ale coraz bardziej wpływowym 
niezależnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje i organy UE, doradztwo w zakresie polityki i prawodawstwa wywierającego 
wpływ na kwestie związane z ochroną prywatności oraz współpracę z podobnymi organami w celu 
zapewnienia spójnego poziomu ochrony danych. 
 
Giovanni Buttarelli (EIOD) oraz Wojciech Wiewiórowski (zastępca EIOD) to członkowie tej instytucji 
powołani wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. Mianowani na pięcioletnią kadencję, objęli 
oni urząd w dniu 4 grudnia 2014 r. 
 
Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
(żyjącej) osoby fizycznej. Przykładami takich informacji są informacje o imionach i nazwiskach i datach 
urodzenia, a także informacje w formie zdjęć, materiałów wideo, adresów e-mail i numerów telefonu. 
Inne dane, takie jak adresy IP i treść komunikacji – dotyczące użytkowników końcowych usług 
komunikacyjnych lub dostarczone przez nich – również uznaje się za dane osobowe. 
 
Prywatność: prawo jednostki do spokoju i do sprawowania kontroli nad dotyczącymi jej informacjami. 
Prawo do prywatności lub życia prywatnego jest zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka 
(art. 12), europejskiej konwencji praw człowieka (art. 8) oraz w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej (art. 7). W Karcie zapisano także wyraźnie prawo do ochrony danych osobowych (art. 8). 
 
Przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 
przetwarzanie danych osobowych oznacza „każdą operację lub zestaw operacji, dokonywanych na 
danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np.: gromadzenie, 
nagrywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, 
konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w 
inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie”. Zob. glosariusz na 
stronie internetowej EIOD. 
 
Dyrektywa o e-prywatności: 12 kwietnia 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje 
dotyczące istniejącej dyrektywy o e-prywatności oraz możliwych zmian w istniejących ramach 
prawnych. Przepisy o e-prywatności regulują przetwarzanie danych osobowych w sektorze łączności 
elektronicznej oraz wyjaśniają prawa konsumentów do prywatności i poufności w komunikacji 
internetowej. Komisja wykorzysta informacje zwrotne uzyskane w wyniku tych konsultacji do 
przygotowania nowego wniosku legislacyjnego, którego publikacja planowana jest na koniec 2016 r. 
 

 

Dostęp do opinii EIOD można uzyskać na stronie internetowej EIOD.  

Pytania można kierować na adres: press@edps.europa.eu 

EIOD – europejski strażnik ochrony danych osobowych 
www.edps.europa.eu 

 Śledź nas na Twitterze: @EU_EDPS 

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest niezależnym organem nadzorczym 
odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych i prywatności oraz krzewienie dobrych praktyk w 
instytucjach i organach UE. Inspektor wywiązuje się z powierzonych mu zadań: 

 monitorując przetwarzanie danych osobowych przez administrację UE;  

 doradzając w zakresie polityki i przepisów, które wywierają wpływ na kwestie związane z 
prywatnością; 

 współpracując z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnej ochrony danych. 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_PL.pdf
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;from=PL
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive-commission-launches-public-consultation-kick-start-review
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf
mailto:press@edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
https://twitter.com/#!/EU_EDPS

