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Cyfryzacja ochrony danych
Transformacja technologiczna przyniosła wiele pozytywnych zmian. Współcześnie
– w epoce cyfrowej – internet, technologia dużych zbiorów danych, sztuczna
inteligencja i inne nowości technologiczne odgrywają istotną rolę w codziennym
życiu.
Musimy jednak pilnować, aby rozwój technologiczny nie decydował o naszych
wartościach. Musimy umieć czerpać korzyści z nowych technologii, korzystając
jednocześnie z naszych praw podstawowych. Należy do nich podstawowe prawo
do ochrony danych.
Najnowsze unijne przepisy dotyczące ochrony danych, mające zastosowanie od
2018 r., są opracowane pod kątem przyszłości. Ich celem jest zapewnienie skutecznej
ochrony danych osobowych w epoce cyfrowej.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje wszystkie
przedsiębiorstwa i organizacje działające w UE. Wytycza światowy standard ochrony
danych, zapewniając ochronę danych osobowych w świecie cyfrowym.
Wprowadzono też nowe przepisy ochrony danych dla instytucji UE, tak aby
poziom ochrony danych w instytucjach i organach UE odpowiadał poziomowi
przewidzianemu w RODO. Te przepisy odzwierciedlają te same wartości,
co obywatelom UE daje pewność, że mogą korzystać z tych samych utrwalonych
praw w kontaktach z instytucjami UE, co w kontaktach z innymi przedsiębiorstwami,
organizacjami i organami publicznymi na podstawie RODO.

Ochrona danych w instytucjach UE: jakie masz prawa?
Sam charakter projektu Unii Europejskiej wymaga przetwarzania danych osobowych
przez instytucje UE w wielu obszarach pracy. Wśród nich mogą być: walka z poważną
przestępczością zorganizowaną i terroryzmem na poziomie UE, podział funduszy
UE lub zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi, takimi jak wizowy
system informacyjny.
Instytucje UE są też pracodawcami. To oznacza na przykład, że przetwarzają
dane osobowe w trakcie rekrutacji lub używania informacji medycznych swoich
pracowników.
Codzienne przetwarzanie znacznych ilości danych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Z tego względu instytucje Unii Europejskiej powinny dawać przykład, jak należy
stosować nowe przepisy UE w zakresie ochrony danych.
Jeżeli twoje dane osobowe są zbierane, przechowywane lub w jakikolwiek inny
sposób przetwarzane, to zgodnie z prawem o ochronie danych jesteś osobą, której
dane dotyczą. Osoba taka ma określone prawa związane z przetwarzaniem jej
danych osobowych.

Instytucje UE muszą je przetwarzać w sposób uczciwy, zgodny z prawem
i wyłącznie do prawnie uzasadnionych celów. Uzupełnieniem tego prawa
ogólnego jest kilka praw szczegółowych:
Prawo do przejrzystości
Administrator danych musi do
przekazywania informacji o sposobie
przetwarzania danych osobowych
używać zrozumiałego i prostego
języka. Informacje muszą być jasne,
zwięzłe i przejrzyste oraz należy
je przekazać w łatwo dostępnym
formacie.
Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania od instytucji
UE informacji, czy przetwarza ona
twoje dane osobowe, jaki jest cel
takiego procesu, jaka jest kategoria
danych oraz komu są one ujawniane;
masz także prawo dostępu do
danych osobowych przetwarzanych
przez daną instytucję UE.
Prawo do usunięcia
danych / prawo do bycia
zapomnianym
Jeżeli twoje dane osobowe nie są już
potrzebne instytucji UE, wycofujesz
swoją zgodę lub przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, masz prawo
do usunięcia danych.

Prawo do uzyskania
informacji
Masz prawo do uzyskania informacji,
na przykład o fakcie przetwarzania
twoich danych, celu ich przetwarzania
oraz tożsamości administratora.
Prawo do sprostowania
danych
W przypadku gdy twoje dane są
niedokładne lub niepełne, masz
prawo je sprostować.
Prawo do ograniczenia
przetwarzania danych
Możesz zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli spełnione
są określone warunki, na przykład
w przypadku zakwestionowania dokładności przetwarzanych danych lub
w przypadku braku pewności, czy
twoje dane są przetwarzane zgodnie
z prawem.
Prawo do przenoszenia
danych
Dzięki temu prawu możesz uzyskać
dotyczące cię dane przechowywane
przez administratora danych oraz
przenieść je do innego administratora.
O ile jest to technicznie możliwe,
administrator danych musi wykonać
te zadania w twoim imieniu.

Prawo do niepodlegania
zautomatyzowanym decyzjom
indywidualnym, w tym
profilowaniu
Masz prawo nie podlegać decyzjom
opartym wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
mającym konsekwencje prawne lub
podobne znaczące skutki.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo do sprzeciwu wobec ich
przetwarzania z ważnych prawnie
uzasadnionych przyczyn.

Dane osobowe oznaczają informacje o możliwej do zidentyfikowania (bezpośrednio lub
pośrednio) osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora,
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przykłady: imię i nazwisko, adres e-mail, dokumentacja oceny rocznej i dokumentacja medyczna,
ale także informacje możliwe do zidentyfikowania pośrednio, takie jak numer pracowniczy, adres
IP, logi połączeń, numer faksu, dane biometryczne itp.
Administrator danych oznacza instytucję lub organ, która(-y) ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych. Do obowiązków administratora należy w szczególności
zapewnienie jakości danych oraz, w przypadku instytucji i organów UE, zawiadamianie
inspektorów ochrony danych o procesie przetwarzania. Ponadto administrator danych
odpowiada za środki bezpieczeństwa związane z ochroną danych. Otrzymuje też
wnioski w sprawie wykonywania praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.
Współpracuje z inspektorami ochrony danych i może zasięgać ich opinii we wszelkich sprawach
związanych z ochroną danych.
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograni
czanie, usuwanie lub niszczenie.
Przykłady: procedura rekrutacji, procedura przyznawania dotacji, lista ekspertów zewnętrznych,
zarządzanie wydarzeniem, publikacja zdjęć, utworzenie internetowej platformy współpracy dla
obywateli lub pracowników.
Dane są również przetwarzane w sytuacjach, gdy instytucje europejskie przekazują państwom
członkowskim techniczne narzędzia lub rozwiązania służące do wymiany informacji, zachowując
jednocześnie dostęp do danych osobowych bądź prowadząc rejestr logów połączeń związanych
z określoną platformą.

Więcej informacji o nowych przepisach dotyczących ochrony danych znajduje się
w naszych innych broszurach:
•

Documenting data processing: The EDPS guide to ensuring accountability
[Dokumentowanie przetwarzania danych: przewodnik EIOD dotyczący
zapewnienia rozliczalności]

•

New data protection rules for EU institutions and how they affect YOU
[Nowe przepisy dotyczące ochrony danych przez instytucje UE i ich
skutki dla CIEBIE].
Można też korzystać ze strony internetowej EIOD (www.edps.europa.eu).

Niniejsza broszura została wydana przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(EIOD) – niezależny organ UE ustanowiony w 2004 r., mający następujące cele:
•

monitorowanie przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy UE;

•

doradzanie w zakresie przepisów o ochronie danych;

•

współpraca z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.

www.edps.europa.eu
@EU_EDPS
EDPS
Europejski Inspektor Ochrony Danych

