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WST!P

Niniejszy dokument stanowi streszczenie sprawo-
z dania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(EIOD) za 2009 r. Sprawozdanie to obejmuje 2009 r. 
jako pi"ty pe#ny rok dzia#alno)ci EIOD w%charakterze 
nowego, niezale&nego organu nadzoru, maj"cego za 
zadanie zapewnienie poszanowania przez instytucje 
i%organy wspólnotowe podstawowych praw i%wolno-
)ci osób *zycznych, w%szczególno)ci ich prywatno)ci, 
w%odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. 
Opisuje ono równie& pierwszy rok wspólnej pi!ciolet-
niej kadencji inspektora Petera Hustinxa i%zast!pcy 
inspektora Giovanniego Buttarellego.

Zgodnie z%rozporz"dzeniem (WE) nr 45/20011 („roz-
porz"dzeniem”) do g#ównych zada$ EIOD nale&y:

 • monitorowanie oraz zapewnienie przestrze-
gania przez instytucje i%organy UE przepi-
sów rozporz"dzenia podczas przetwarzania 
danych osobowych (nadzór);

 • doradzanie instytucjom i%organom wspól-
notowym we wszystkich sprawach zwi"za-
nych z%przetwarzaniem danych osobowych. 
Obejmuje to konsultacje w%sprawie wniosków 
prawodawczych oraz monitorowanie nowych 
wydarze$, które maj" wp#yw na ochron! 
danych osobowych (konsultacje);

1 Rozporz"dzenie (WE) nr 45/2001 z%dnia 18 grudnia 2000%r. 
o% ochronie osób fizycznych w% zwi"zku z% przetwarzaniem 
da nych osobowych przez instytucje i%organy wspólnotowe 
i%o swobodnym przep#ywie takich danych, Dz.U. L 8 z%12.1.2001, 
s. 1.

 • wspó#praca z%krajowymi instytucjami oraz 
organami nadzorczymi w%ramach dawnego 
„trzeciego *laru” UE w%celu poprawy spój-
no)ci ochrony danych osobowych (wspó"-
praca).

Rok 2009 by# bardzo wa&ny z%punktu widzenia pod-
stawowego prawa do ochrony danych. Wp#yw na to 
mia#o kilka znacz"cych wydarze$: wej)cie w%&ycie 
traktatu lizbo$skiego, który zapewnia mocne pod-
stawy prawne kompleksowej ochrony danych we 
wszystkich dziedzinach polityki UE, rozpocz!cie 
konsultacji spo#ecznych dotycz"cych przysz#o)ci 
ram prawnych ochrony danych w%UE oraz przyj!cie 
nowego pi!cioletniego programu w%sprawie prze-
strzeni wolno)ci, bezpiecze$stwa i%sprawiedliwo)ci 
(program sztokholmski), który k#adzie znacz"cy 
nacisk na ochron! danych jako fundamentalny ele-
ment legitymacji oraz skuteczno)ci dzia#a$ w%tym 
obszarze.

EIOD jest i% pozostanie w% najbli&szej przysz#o)ci 
aktywnie zaanga&owany w%dzia#ania w%tych dzie-
dzinach. Jednocze)nie zapewniono, aby rola nieza-
le&nego organu nadzorczego by#a wykonywana we 
wszystkich obszarach jego regularnej dzia#alno)ci. 
Doprowadzi#o to do znacz"cych post!pów zarówno 
w%nadzorze nad przetwarzaj"cymi dane osobowe 
instytucjami i%organami UE, jak i%w%konsultacjach 
dotycz"cych nowej polityki oraz dzia#a$ legislacyj-
nych, a tak&e w%zakresie )cis#ej wspó#pracy z%innymi 
organami nadzorczymi w%celu zapewnienia bardziej 
spójnej ochrony danych.
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W sprawozdaniu rocznym z%2008%r. poni&sze cele 
wymieniono jako najwa&niejsze na 2009 r. Wi!kszo)( 
z%nich zosta#a w%pe#ni lub cz!)ciowo zrealizowana.

 • Wspieranie sieci inspektorów ochrony 
danych

EIOD nadal wspiera# inspektorów ochrony danych, 
zw#aszcza w% niedawno utworzonych agencjach, 
zach!caj"c ich do wymiany wiedzy fachowej i%naj-
lepszych praktyk w%celu zwi!kszenia skuteczno)ci 
ich dzia#a$.

 • Rola kontroli wst!pnych

EIOD prawie zako$czy# kontrole wst!pne prowa-
dzonych operacji przetwarzania danych w% przy-
padku wi!kszo)ci instytucji i%organów dzia#aj"cych 
od d#u&szego czasu, k#ad"c coraz wi!kszy nacisk na 
monitorowanie realizacji zalece$. Szczególn" uwag! 
zwrócono na kontrole wst!pne operacji przetwarza-
nia danych wspólnych dla wi!kszej liczby agencji.

 • Wytyczne horyzontalne

EIOD opublikowa# wytyczne na temat rekrutacji per-
sonelu i%danych dotycz"cych zdrowia oraz projekt 
wytycznych na temat nadzoru wideo, które by#y 
przedmiotem konsultacji. Wytyczne te maj" pomóc 
w%zagwarantowaniu zgodno)ci dzia#a$ instytucji 
i%organów z%prawem oraz usprawnieniu procedur 
kontroli wst!pnej.

 • Rozpatrywanie skarg

EIOD przyj"# podr!cznik dla personelu dotycz"cy 
rozpatrywania skarg, publikuj"c jego najwa&niej-
sze zalecenia na swojej stronie internetowej, aby 
poinformowa( wszystkie zainteresowane strony 
o%stosownych procedurach, w%tym kryteriach decy-
duj"cych o tym, czy zostanie wszcz!te dochodzenie 
w%sprawie przed#o&onych skarg. Na stronie interne-
towej dost!pny jest teraz równie& formularz skargi.

 • Polityka kontroli

EIOD nadal bada wykonywanie przepisów rozporz"-
dzenia (WE) nr 45/2001 przez wszystkie instytucje 
i%organy; w%zwi"zku z%tym przeprowadzono pewn" 
liczb! ró&nego rodzaju kontroli na miejscu. Opubli-
kowano pierwszy zestaw procedur kontrolnych, by 
zapewni( wi!ksz" przewidywalno)( tego procesu.

 • Zakres konsultacji

Sporz"dziwszy systematyczny spis stosownych te -
matów i%priorytetów, EIOD wyda# rekordow" liczb! 
16 opinii i%4 zestawów formalnych uwag na temat 
wniosków dotycz"cych nowego prawodawstwa; 
zapewniono te& w#a)ciwe dalsze monitorowanie 
tych spraw. Wszystkie opinie i%uwagi, jak te& sam 
spis dost!pne s" na stronie internetowej.

WYNIKI 2009
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 • Program sztokholmski

EIOD po)wi!ci# szczególn" uwag! opracowaniu 
nowego pi!cioletniego programu politycznego 
dotycz"cego przestrzeni wolno)ci, bezpiecze$stwa 
i%sprawiedliwo)ci, który zosta# przyj!ty przez Rad! 
pod koniec 2009%r. Za jeden z%g#ównych warunków 
uznano potrzeb! skutecznej ochrony danych.

 • Dzia#ania informacyjne

EIOD podniós# jako)( i%skuteczno)( internetowych 
narz!dzi informacyjnych (strony internetowej i%elek-
tronicznego biuletynu) oraz przeprowadzi# w%miar! 
potrzeb aktualizacj! innych dzia#a$ informacyjnych 
(przez opracowanie nowej broszury informacyjnej 
i%organizowanie imprez s#u&"cych zwi!kszaniu )wia-
domo)ci).

 • Regulamin wewn!trzny

Wkrótce zostanie przyj!ty regulamin wewn!trzny 
dotycz"cy poszczególnych dzia#a$ EIOD. B!dzie 
on w%wi!kszo)ci stanowi( potwierdzenie lub wyja-
)nienie obecnych zasad i%zostanie opublikowany na 
stronie internetowej.

 • Zarz"dzanie zasobami

EIOD skonsolidowa# i%rozwin"# dzia#ania zwi"zane 
z%zasobami *nansowymi oraz ludzkimi; szczególn" 
uwag! zwrócono na rekrutacj! personelu za po)red-
nictwem konkursu EPSO w%zakresie ochrony danych. 
Oczekuje si!, &e pierwsi zwyci!zcy zostan" wy#onieni 
w%2010%r.

Najwa#niejsze liczby dotycz$ce 
dzia"alno%ci EIOD w&2009&r.

! Przyj'to 110 opinii dotycz%cych 
kontroli wst'pnych zwi"zanych 
z%danymi dotycz"cymi zdrowia, ocen" 
personelu, rekrutacj", zarz"dzaniem cza-
sem, dochodzeniami w%sprawach bezpie-
cze$stwa, nagrywaniem rozmów 
telefonicznych oraz narz!dziami  
do pomiaru wydajno)ci;
! Wp&yn'&o 111 skarg, z(tego 
42(dopuszczalne. G#ówne rodzaje za -
rzucanych narusze$: naruszenie po   uf   no)ci 
danych, gromadzenie nadmier nej 
ilo) ci%da   nych lub bezprawne wyko-
rzystanie danych przez administratora.

• Rozstrzygni'to 12 spraw, w%których 
EIOD nie stwierdzi# naruszenia zasad 
ochrony danych;

• Zadeklarowano 8 przypadków  
niezgodno)ci z%zasadami ochrony 
danych;

! 32 konsultacje dotycz%ce )rodków 
administracyjnych. Udzielano porad 
dotycz"cych licznych aspektów prawnych 
zwi"zanych z%przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i%organy UE;
! Przeprowadzono 4 kontrole na 
miejscu w%ró&nych instytucjach i%orga-
nach UE;
! Opublikowano 3 wytyczne na temat 
rekrutacji, danych dotycz"cych zdrowia 
oraz nadzoru wideo;
! Wydano 16 opinii prawnych doty-
cz"cych wielkoskalowych systemów infor-
macyjnych, wykazów terrorystów, 
przysz#ych ram ochrony danych, zdrowia 
publicznego, opodatkowania i%transportu;
! Wydano 4 formalne uwagi dotycz"ce 
publicznego dost!pu do dokumentów, 
us#ugi powszechnej i%prywatno)ci w%kon-
tek)cie #"czno)ci oraz negocjacji mi!dzy 
UE i%USA w%sprawie nowej umowy SWIFT;
! Zorganizowano 3 spotkania Grupy 
ds. Koordynowania Nadzoru nad Sys-
temem Eurodac, w%wyniku których opu-
blikowany zosta# drugi raport ze 
sko ordynowanej kontroli dotycz"cy infor-
macji przekazywanych podmiotom 
danych oraz oceny wieku m#odych osób 
ubiegaj"cych si! o azyl.
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NADZÓR

Kontrole wst'pne

Rozporz"dzenie (WE) nr 45/2001 przewiduje, &e 
wszelkie operacje przetwarzania mog"ce stanowi( 
realne zagro&enia dla praw i%wolno)ci podmiotów 
danych podlegaj" kontroli wst!pnej ze strony EIOD. 
Podczas tej kontroli EIOD ustala, czy dana operacja 
jest zgodna z%rozporz"dzeniem, czy te& nie.

W 2009%r. EIOD przyj"# 110 opinii dotycz$cych kon-
troli wst'pnych, g#ównie w%obszarach takich, jak 
dane odnosz"ce si! do zdrowia, ocena personelu, 
rekrutacja, zarz"dzanie czasem, nagrywanie rozmów 
telefonicznych, narz!dzia do pomiaru wydajno)ci 
oraz dochodzenia w%sprawach bezpiecze$stwa. Opi-
nie te s" publikowane na stronach internetowych 
EIOD, a wykonanie zalece$ jest systematycznie 
monitorowane.

W wyniku konsultacji dotycz"cych potrzeby kon-
troli wst!pnej EIOD, o które zwracali si! inspektorzy 
ochrony danych, w%kilku przypadkach stwierdzono, 
&e dana sprawa podlega kontroli wst!pnej; odnosi#o 
si! to np. do przes#ucha$ desygnowanych komisarzy 
w%Parlamencie Europejskim, oceny ergonomicznej 
)rodowiska pracy w%Parlamencie Europejskim oraz 
mianowania pracowników wy&szych szczebli w%Par-
lamencie Europejskim.

Monitorowanie 
przestrzegania przepisów
Wdra&anie rozporz"dzenia o ochronie danych przez 
instytucje i%organy jest systematycznie monitoro-
wane – regularnie badane s" wska'niki wykonania 
dla wszystkich instytucji i%organów UE. Po dzia#aniu 
„Wiosna 2009” EIOD opublikowa# raport, w%którym 
wskaza#, &e instytucje wspólnotowe osi"gn!#y zado-
walaj"ce post!py w%spe#nianiu wymogów ochrony 
danych, lecz w%przypadku wi!kszo)ci agencji poziom 
zgodno)ci z%przepisami by# ni&szy.

Oprócz tego ogólnego dzia#ania w%zakresie monitoro-
wania EIOD przeprowadzi# równie& cztery kontrole na 
miejscu w%ró&nych instytucjach i%organach. Kontrole 
takie stan" si! wkrótce cz!stsze, a dzia#ania podejmo-
wane w%zwi"zku z%nimi s" systematycznie monitoro-
wane. W lipcu 2009%r. EIOD przyj"# podr!cznik procedur 
kontrolnych i%opublikowa# najwa&niejsze elementy 
tych procedur na swojej stronie internetowej.

Skargi

Zgodnie z% rozporz"dzeniem o ochronie danych 
EIOD w%ramach swoich podstawowych obowi"z-

Jednym z!najwa"niejszych zada# EIOD jest 
niezale"ny nadzór nad przeprowadzanymi przez 
instytucje lub organy europejskie operacjami 
przetwarzania danych. Ramy prawne okre$la 
rozporz%dzenie o ochronie danych (WE)  
nr 45/2001, wskazuj%ce pewne obowi%zki pod-
miotów przetwarzaj%cych dane oraz prawa 
podmiotów, których dane s% przetwarzane.

Kontrola wst&pna czynno$ci przetwarzania 
pozostawa'a wa"nym aspektem nadzoru 
w!2009!r., jednak EIOD rozwin%' równie" inne 
formy nadzoru, takie jak rozpatrywanie skarg, 
kontrole, doradztwo w!zakresie $rodków 
administracyjnych oraz opracowywanie 
wytycznych tematycznych.



SPRAWOZDANIE ROCZNE 2009  STRESZCZENIE 7

ków wys#uchuje i%bada skargi oraz przeprowadza 
dochodzenia zarówno z%w#asnej inicjatywy, jak i%na 
podstawie skarg.

Zarówno liczba, jak i& z"o#ono%( skarg wp#ywa-
j"cych do EIOD ro%nie. W 2009% r. EIOD otrzyma# 
111%skarg (32% wi!cej ni& w%2008%r.). Oko#o dwóch 
trzecich z%nich stanowi#y skargi niedopuszczalne, 
gdy& dotycz"ce zagadnie$ na szczeblu krajowym, 
które nie wchodz" w%zakres kompetencji EIOD. Pozo-
sta#e skargi wymaga#y wnikliwszego zbadania.

Wi!kszo)( dopuszczalnych skarg dotyczy#a domnie-
manego naruszenia poufno)ci, gromadzenia 
nadmiernej ilo)ci danych lub bezprawnego wyko-
rzystania danych przez administratora, dost!pu do 
danych, prawa do ich poprawiania oraz usuni!cia 
danych. W o)miu przypadkach EIOD doszed# do 
wniosku, &e zasady ochrony danych zosta#y naru-
szone.

Spo)ród dopuszczalnych skarg przed#o&onych 
w%2009%r. wi!kszo)( dotyczy#a Komisji Europej-
skiej, w%tym Europejskiego Urz!du ds. Zwalcza-
nia Nadu&y( Finansowych (OLAF) i%Europejskiego 
Urz!du Doboru Kadr (EPSO). Nie jest to zaskaku-
j"ce, poniewa& Komisja przetwarza dane osobowe 
na wi!ksz" skal! ni& inne instytucje i%organy UE. 
Znaczn" liczb! skarg dotycz"cych OLAF i%EPSO 

mo&na wyja)ni( charakterem dzia#a$ podejmo-
wanych przez te organy.

)rodki administracyjne

EIOD nadal )wiadczy# doradztwo w%sprawie )rodków 
administracyjnych planowanych przez instytucje 
i%organy wspólnotowe w%odniesieniu do przetwa-
rzania danych osobowych. Pojawi#y si! ró&norod-
 ne zagadnienia, w%tym dotycz"ce przekazywania 
danych osobowych krajom trzecim lub organiza-
cjom mi!dzynarodowym, przetwarzania danych 
w%przypadku wdro&enia procedur zwi"zanych z%pan-
demi", ochrony danych w%obr!bie S#u&by Audytu 
Wewn!trznego oraz przepisów wykonawczych do 
rozporz"dzenia o ochronie danych.

Wytyczne tematyczne

EIOD przyj"# wytyczne dotycz"ce przetwarzania 
danych osobowych w%celach rekrutacji oraz danych 
dotycz$cych zdrowia w%miejscu pracy. W 2009%r. 
EIOD przeprowadzi# równie& konsultacje spo#eczne 
w%sprawie wytycznych w%zakresie nadzoru wideo, 
nacisk k#ad"c m.in. na poszanowanie prywatno)ci 
od samego pocz"tku oraz na odpowiedzialno)( jako 
najwa&niejsze zasady w%tym kontek)cie.
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KONSULTACJE

Najwa#niejsze tendencje

W 2009%r. prowadzone by#y wa&ne dzia#ania i%mia#y 
miejsce znacz"ce wydarzenia, które przybli&y#y per-
spektyw! nowych ram prawnych ochrony danych. 
Osi"gni!cie tego celu b!dzie g#ównym wyznaczni-
kiem dzia#a$ EIOD w%nadchodz"cych latach.

Pod koniec 2008%r. na szczeblu UE przyj!to po raz 
pierwszy ogólne ramy prawne ochrony danych 
w&obszarze wspó"pracy policyjnej i&s$dowej. Cho( 
nie s" one w%pe#ni zadowalaj"ce, stanowi" wa&ny 
krok we w#a)ciwym kierunku.

Drugim znacz"cym wydarzeniem 2009%r. by#o przyj!-
cie w%ramach wi!kszego pakietu zmienionej dyrek-
tywy o prywatno%ci i&"$czno%ci elektronicznej. By# 
to równie& pierwszy krok w%kierunku modernizacji 
ram prawnych ochrony danych.

Wej)cie w% &ycie traktatu lizbo*skiego oznacza 
pocz"tek nowej ery w% zakresie ochrony danych. 
Poskutkowa#o ono nie tylko uczynieniem Karty 
praw podstawowych wi"&"c" dla instytucji i%orga-
nów, jak te& dla pa$stw cz#onkowskich, gdy dzia#aj" 
one w%ramach prawa UE, lecz tak&e wprowadzeniem 
ogólnej podstawy dla kompleksowych ram praw-
nych w%postaci art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

W 2009%r. Komisja rozpocz!#a równie& konsultacje 
spo#eczne w% sprawie przysz#o)ci ram prawnych 
ochrony danych. EIOD wniós# wraz ze wspó#pra-
cownikami wspólny wk#ad w%te konsultacje, pod-
kre)laj"c przy ró&nych okazjach potrzeb! bardziej 
kompleksowej i% skuteczniejszej ochrony danych 
w%Unii Europejskiej.

Opinie EIOD i&g"ówne 
zagadnienia
EIOD nadal wdra&a# swoj" ogóln" polityk' w&dzie-
dzinie konsultacji, wydaj"c rekordow" liczb! opi-
nii prawnych na ró&ne tematy. Polityka ta obejmuje 
tak&e aktywne podej)cie oparte na regularnym spo-
rz"dzaniu spisu wniosków prawodawczych, które 
maj" zosta( przed#o&one do konsultacji, oraz na 
gotowo)ci do zg#aszania nieformalnych uwag na 
etapie przygotowywania wniosków prawodaw-
czych. Wi!kszo)( opinii EIOD by#a pó'niej omawiana 
z%Parlamentem i%Rad".

W odniesieniu do przestrzeni wolno)ci, bezpiecze$-
stwa i%sprawiedliwo)ci EIOD )ledzi# ze szczególnym 

EIOD udziela instytucjom i!organom Unii 
Europejskiej porad dotycz%cych kwestii ochrony 
danych w!ró"nych dziedzinach polityki. Ta rola 
konsultacyjna ma zastosowanie do wniosków 
dotycz%cych nowych aktów prawnych oraz 
innych inicjatyw, które mog% mie( wp'yw na 
ochron& danych osobowych w!UE. Konsultacje 
maj% zazwyczaj posta( formalnej opinii, ale EIOD 
mo"e równie" udziela( wskazówek w!formie uwag 
lub dokumentów strategicznych. W zakres tych 
dzia'a# wchodzi równie" monitorowanie zmian 
technologii, które maj% wp'yw na ochron& danych.
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zainteresowaniem wydarzenia zwi"zane z%progra-
mem sztokholmskim oraz zawart" w% nim wizj" 
nast!pnego pi!ciolecia w%dziedzinie wymiaru spra-
wiedliwo)ci i%spraw wewn!trznych. EIOD udziela# 
porad zwi"zanych z%opracowywaniem programu, 
jak te& bra# udzia# w%pracach przygotowawczych nad 
europejskim modelem informacji.

Inne dzia#ania w%tym obszarze dotyczy#y przegl"du 
rozporz$dzenia Eurodac i&rozporz$dzenia dubli*-
skiego, ustanowienia agencji odpowiedzialnej za 
zarz"dzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami 
informatycznymi oraz spójnego podej)cia do nad-
zoru w%tej dziedzinie.

W kontek)cie prywatno%ci i&"$czno%ci elektronicz-
nej oraz technologii, oprócz ogólnego przegl"du, 
o którym wspomniano powy&ej, EIOD zajmowa# si! 
kwestiami dotycz"cymi dyrektywy o przechowy-
waniu danych, wykorzystania etykiet RFID, inteli-
gentnych systemów transportowych oraz raportu 
RISEPTIS na temat zaufania w%spo#ecze$stwie infor-
macyjnym.

W kontek)cie globalizacji EIOD uczestniczy# w%opra-
cowywaniu globalnych standardów, dialogu trans-
atlantyckim dotycz"cym ochrony danych oraz 
danych wykorzystywanych przez organy )cigania, 
jak te& zajmowa# si! kwesti" )rodków ograniczaj"-
cych w%odniesieniu do osób podejrzanych o terro-
ryzm oraz niektórych pa$stw trzecich.

Innymi obszarami znacz"cego zainteresowania 
EIOD by#o zdrowie publiczne (w tym trans-

graniczna opieka zdrowotna, e-zdrowie i% nad-
zór nad bezpiecze$stwem farmakoterapii) oraz 
publiczny dost'p do dokumentów, np. zmiana 
rozporz"dzenia (WE) nr 1049/2001 w% sprawie 
publicznego dost!pu i % ró&ne sprawy s"dowe 
dotycz"ce zwi"zku mi!dzy publicznym dost!pem 
a ochron" danych.

Nowe tendencje i&priorytety

Okre)lono pewne perspektywy zmian, które pos#u&" 
za harmonogram realizacji g#ównych priorytetów 
EIOD. Priorytety te obejmuj" nowe tendencje 
technologiczne, takie jak „inteligentna” telewizja 
przemys#owa, zmiany zachodz"ce w%zwi"zku z%kon-
cepcj" „Internetu przedmiotów” oraz reklama beha-
wioralna w%Internecie, które wzbudzaj" powa&ne 
w"tpliwo)ci zwi"zane z%ochron" danych i%prywat-
no)ci".

Kontekst dzia#a$ konsultacyjnych EIOD w%2010%r. 
okre)l" równie& wa&ne tendencje w%obszarze poli-
tyki i&prawodawstwa. Oprócz wspomnianego ju& 
przegl"du ram prawnych ochrony danych EIOD 
zwróci szczególn" uwag! na agend! cyfrow" Komi-
sji, w%ramach której niezb!dnym warunkiem wst!p-
nym jest ochrona prywatno)ci i%danych. Nast!puj" 
równie& istotne zmiany, które umo&liwi" UE i%jej pa$-
stwom cz#onkowskim skuteczniejsze radzenie sobie 
z%zewn!trznym wymiarem ochrony danych, nie tylko 
w%odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale tak&e 
w%sensie ogólniejszym dzi!ki dalszemu rozwojowi 
ogólno)wiatowych norm.
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WSPÓ+PRACA

Podstawow" platform" wspó#pracy mi!dzy orga-
nami ochrony danych w%Europie jest Grupa Robo-
cza Art. 29. EIOD bierze udzia# w%dzia#aniach grupy 
roboczej, która odgrywa wa&n" rol! w%jednolitym 
stosowaniu dyrektywy o ochronie danych.

EIOD nawi"za# owocn" wspó#prac! z%grup" robocz" 
w%wielu kwestiach, szczególnie jednak w%zwi"zku 
z%wdro&eniem dyrektywy o ochronie danych i%wy -
zwaniami stawianymi przez nowe technologie. EIOD 
wspar# te& zdecydowanie inicjatywy na rzecz u#at-
wienia mi!dzynarodowych przep#ywów danych.

Nale&y tutaj wspomnie( o wspólnym wk#adzie 
wniesionym w%dyskusj! o przysz#o)ci prywatno)ci 
w% zwi"zku z% konsultacjami Komisji Europejskiej 
dotycz"cymi ram prawnych ochrony danych w%UE 
oraz konsultacjami Komisji zwi"zanymi ze skutkami 
wprowadzenia skanerów cia#a w%dziedzinie ochrony 
lotnictwa.

Jedno z% najwa&niejszych zada$ EIOD w% ramach 
wspó#pracy wi"&e si! z%systemem Eurodac – odpo-
wiedzialno)( za nadzór nad nim spoczywa równo-
cze)nie na Inspektorze oraz na krajowych organach 

ochrony danych. Grupa ds. Koordynowania Nadzoru 
nad Systemem Eurodac, obejmuj"ca krajowe organy 
ochrony danych oraz EIOD, zebra#a si! trzykrotnie, 
skupiaj"c si! na wdro&eniu programu prac przyj!-
tego w%grudniu 2007%r.

Jednym z%najwa&niejszych rezultatów by#o przyj!-
cie w%czerwcu 2009%r. drugiego raportu z%kontroli, 
który skupia# si! na dwóch zagadnieniach: na prawie 
do informacji osób ubiegaj"cych si! o azyl oraz na 
metodach oceny wieku m#odych osób ubiegaj"cych 
si! o azyl.

EIOD kontynuowa# )cis#" wspó#prac! z%organami 
ochrony danych w% ramach dawnego „trzeciego 
filaru”, czyli w% obszarze policji i& s$downictwa,  
oraz z%Grup" Robocz" ds. Policji i%Wymiaru Spra-
wiedliwo)ci. W 2009%r. Inspektor wniós# m.in. wk#ad 
w% debat! nad programem sztokholmskim oraz 
w%ocen! efektów decyzji ramowej Rady w%sprawie 
ochrony danych.

Zainteresowanie budzi#a nadal wspó#praca na 
innych forach mi'dzynarodowych, zw#aszcza pod-
czas 31.%Mi!dzynarodowej Konferencji Rzeczników 
Ochrony Danych i%Prywatno)ci w%Madrycie, gdzie 
wypracowano zestaw ogólno)wiatowych norm 
dotycz"cych ochrony danych.

W kontek)cie inicjatywy londy$skiej, zapocz"tko-
wanej podczas 28. Mi!dzynarodowej Konferencji 
w%listopadzie 2006%r. w%celu zwi!kszenia )wiadomo-
)ci w%zakresie ochrony danych i%poprawy jej skutecz-
no)ci, EIOD zorganizowa# te& warsztaty dotycz"ce 
reakcji na naruszenia bezpiecze$stwa.

EIOD wspó'pracuje z!innymi organami 
zajmuj%cymi si& ochro n% danych w!celu wspiera-
nia jednolitej ochrony da   nych w!ca'ej Europie. 
Ta rola polegaj%ca na wspó'pracy obejmuje 
równie" wspó'prac& z!organami nadzorczymi 
ustanowionymi w!ramach dawnego „trzeciego 
)laru” UE i!w!kontek$cie wielkoskalowych 
systemów informatycznych.
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G+ÓWNE  
CELE 2010

G#ówne cele okre)lone na 2010 r.:

 • Wspieranie sieci inspektorów ochrony 
danych

EIOD b!dzie nadal wspiera( inspektorów ochrony 
danych, zw#aszcza w%niedawno utworzonych agen-
cjach, zach!caj"c ich do wymiany wiedzy fachowej 
i%najlepszych praktyk, w%tym równie& w%stosownych 
przypadkach do wdro&enia standardów zawodo-
wych w%celu zwi!kszenia skuteczno)ci ich dzia#a$.

 • Rola kontroli wst!pnych

EIOD po#o&y wi!kszy nacisk na wdra&anie zalece$ 
wydanych w%opiniach dotycz"cych kontroli wst!p-
nych oraz zapewni w#a)ciwe monitorowanie pod-
j!tych dzia#a$. Szczególn" uwag! b!dzie si! nadal 
zwraca( na kontrol! wst!pn" operacji przetwarzania 
danych wspólnych dla wi!kszo)ci agencji.

 • Wytyczne horyzontalne

EIOD b!dzie nadal opracowywa( i%udost!pnia( wy -
tyczne w%sprawie istotnych kwestii. Zostan" opu -
blikowane wytyczne w% sprawie nadzoru wideo, 
dochodze$ administracyjnych i%post!powa$ dyscy-
plinarnych, jak te& przepisów wykonawczych doty-
cz"cych zada$ i%obowi"zków inspektorów ochrony 
danych.

 • Polityka kontroli

EIOD opublikuje obszerne zasady dotycz"ce moni-
torowania oraz egzekwowania przepisów w%zakre-
sie ochrony danych w%instytucjach i%organach. B!d" 
one obejmowa( opis wszystkich w#a)ciwych )rod-
ków okre)lenia i%zapewnienia zgodno)ci z%zasadami 
ochrony danych oraz metod wykszta#cenia odpo-
wiedzialno)ci instytucjonalnej za prawid#owe zarz"-
dzanie danymi.

 • Zakres konsultacji

EIOD b!dzie nadal wydawa( we w#a)ciwym terminie 
opinie lub uwagi dotycz"ce wniosków prawodaw-

czych oraz zapewni podj!cie w#a)ciwych dalszych 
dzia#a$ w% stosownych dziedzinach. Szczególn" 
uwag! zwróci na plan dzia#a$ zmierzaj"cych do 
wdro&enia programu sztokholmskiego.

 • Przegl"d ram prawnych

EIOD przyzna priorytet wypracowaniu komplek-
sowych ram prawnych w%zakresie ochrony danych 
obejmuj"cych wszystkie dziedziny polityki UE 
i%zapewniaj"cych skuteczn" ochron! danych w%prak-
tyce; b!dzie te& w%miar! potrzeb w%stosownych przy-
padkach bra( udzia# w%debacie publicznej.

 • Agenda cyfrowa

EIOD zwróci szczególn" uwag! na agend! cyfrow" 
Komisji we wszystkich dziedzinach, które maj" oczy-
wisty wp#yw na ochron! danych. Wesprze przy tym 
zdecydowanie zasad! poszanowania prywatno)ci 
od samego pocz"tku oraz jej wdro&enie w%praktyce.

 • Dzia#ania informacyjne

EIOD b!dzie nadal udoskonala( swoje internetowe 
narz!dzia informacyjne (stron! internetow" i%biu-
letyn elektroniczny) w%celu lepszego zaspokajania 
potrzeb odwiedzaj"cych. Zostan" te& opracowane 
nowe publikacje tematyczne („zestawienia”).

 • Organizacja wewn!trzna

EIOD dokona zmian struktury organizacyjnej swo-
jego sekretariatu w%celu zapewnienia skuteczniej-
szej i% efektywniejszej realizacji poszczególnych 
zada$. Najwa&niejsze informacje o nowej strukturze 
zostan" opublikowane na stronie internetowej.

 • Zarz"dzanie zasobami

EIOD b!dzie kontynuowa( dzia#ania w% zakresie 
zasobów *nansowych i% ludzkich oraz usprawnia-
nia innych procesów wewn!trznych. Szczególn" 
uwag! zwróci na potrzeb! zapewnienia dodatkowej 
powierzchni biurowej i%stworzenia bazy prowadzo-
nych post!powa$.
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