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Bruksela, 11 września 2015 r. 

EIOD powoła Radę Etyki 

W dniu dzisiejszym Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał opinię Ku nowej 
etyce cyfrowej oraz wezwał UE i podmioty odpowiedzialne za tę dziedzinę w innych 
krajach, aby promowały etyczny wymiar technologii przyszłości, chroniąc godność ludzką i 
zapobiegając sprowadzaniu jednostek zaledwie do roli podmiotów danych. EIOD 
zapowiedział, że jego niezależna instytucja wkrótce powoła zewnętrzną Radę Etyki, która 
wspomoże ocenę etycznych konsekwencji sposobu definiowania danych osobowych oraz ich 
wykorzystania w świecie, którego siłą napędową są duże zbiory danych (big data) i sztuczna 
inteligencja. 

Europejski Inspektor Ochrony Danych Giovanni Buttarelli powiedział: Przyszłe środowisko 
technologiczne będzie pełnym współzależności ekosystemem ustawodawców, 
przedsiębiorstw, programistów i jednostek. Każda strona powinna być w równym stopniu 
odpowiedzialna za jego kształtowanie, a wszelka nierównowaga sił zagraża jego 
trwałości. Na przykład nieprzerwane, masowe gromadzenie wszelkiego rodzaju danych 
osobowych przez rządy i przedsiębiorstwa może zabić kurę znoszącą złote jajka.  Niniejszą 
opinią, która uzupełnia naszą opinię dotyczącą reformy ochrony danych w UE, chcemy 
zapoczątkować ogólną dyskusję zarówno w UE, jak i na całym świecie o tym, w jaki sposób 
chronić nasze wartości, czerpiąc zarazem korzyści z nowych technologii. 

Przyszłościowe przepisy są ważnym elementem przywrócenia równowagi sił w dzisiejszym 

środowisku cyfrowym, dlatego EIOD w pełni popiera modernizację ram ochrony danych UE, 

jako uzupełnienie innych dyrektyw. Zachęca przy tym UE do zapewnienia spójności nowych 
przepisów, aby ułatwić przyjęcie całościowego podejścia, zwłaszcza przy ocenie zgodności 
z zasadami konkurencji, ochrony konsumentów i ochrony danych (opinia EIOD Prywatność i 
konkurencyjność w erze dużych zbiorów danych).  

Chociaż prawo jest potężnym narzędziem, nie wystarcza ono w obliczu licznych, pełnych 
niuansów scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku cyfrowym. EIOD wzywa organizacje do 
wykazania odpowiedzialności i przyjęcia nowego, etycznego podejścia do gromadzonych 
danych osobowych. Opracowując wewnętrzne kodeksy i zasady chroniące godność ludzką, 
organizacje mogą samodzielnie sprawować nadzór i zapewnić zgodność swojej działalności 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz wykazać szacunek dla osób, których dane 
osobowe wykorzystują – to, że organizacja potrafi odtworzyć całe życie klienta z 
pozostawianych przez niego danych, nie oznacza, że powinna to czynić w każdym 
przypadku. 

Ważną rolę do odegrania w środowisku cyfrowym ma branża informatyczna, gdyż 
inżynieria oprogramowania kładąca nacisk na ochronę prywatności może dostarczyć 
technologie przetwarzania danych szanujące prawa jednostki. EIOD w pełni popiera prace 
Sieci Inżynierskiej na Rzecz Prywatności w Internecie, która przyczynia się do uwzględnienia 
zagadnień prywatności w narzędziach codziennego użytku oraz opracowywania nowych 
narzędzi. 

Prywatność i ochrona danych są dziś dla ludzi ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem. 
Poziom wiedzy o tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w internecie, bywa jednak różny – 
niektórzy świadomie przekazują swoje dane osobowe w zamian za „bezpłatne” usługi, inni 
zaś robią to nieświadomie. Ludzi trzeba informować i dać im kontrolę nad sposobem 
wykorzystania ich danych osobowych, nie są oni jednak pasywnymi przedmiotami 
wymagającymi ścisłej ochrony przed wyzyskiem. Jednostki muszą również zyskać 
podmiotowość i dokonywać jak najbardziej świadomych wyborów; muszą wiedzieć o 
konsekwencjach gromadzenia danych i od samego początku zastanawiać się nad jego 
celami. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/74
http://www.aesopfables.com/cgi/aesop1.cgi?sel&TheGooseWiththeGoldenEggs
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-07-27_GDPR_Recommendations_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_eurobarometer_240615_en.pdf


Europejski Inspektor Ochrony Danych chce pobudzić w UE świadomą dyskusję z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego, projektantów, przedsiębiorstw, naukowców, władz 
publicznych i organów regulacyjnych. Nowa rada etyki w zakresie ochrony danych w UE 
może pomóc w wypracowaniu nowej etyki cyfrowej, pozwalając UE czerpać z 
technologii korzyści społeczne i gospodarcze w sposób, który wzmocni prawa i wolności 
osób fizycznych. 

 
Informacje ogólne 
 

Prywatność i ochrona danych są prawami podstawowymi w UE. Ochrona danych jest prawem podstawowym 
chronionym na mocy przepisów prawa europejskiego i zapisanym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.  
 
Zasady ochrony danych w instytucjach UE, jak również obowiązki Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(EIOD) określono dokładniej w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. EIOD jest względnie nowym, ale coraz bardziej 

wpływowym niezależnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje i organy UE, doradztwo w zakresie polityki i ustawodawstwa mającego wpływ na 
ochronę prywatności oraz współpracę z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnego poziomu ochrony 
danych. 
 
Giovanni Buttarelli (Europejski Inspektor Danych Osobowych) oraz Wojciech Wiewiórowski (zastępca EIOD) 

zostali powołani wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. Mianowani na pięcioletnią kadencję, objęli 
urząd w dniu 4 grudnia 2014 r.  
 
Strategia EIOD na lata 2015–2019: W ogłoszonym 2 marca 2015 r. planie na lata 2015–2019 podsumowano 

najważniejsze wyzwania związane z ochroną danych i prywatności w nadchodzących latach, jak też wskazano 
trzy cele strategiczne EIOD wraz z dziesięcioma działaniami prowadzącymi do ich osiągnięcia. Celami tymi są: 
(1) ochrona danych w erze cyfrowej; (2) budowa globalnego partnerstwa; oraz (3) otwarcie nowego rozdziału w 
ochronie danych w UE.  
 
Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (żyjącej) 

osoby fizycznej. Przykładami są nazwiska, daty urodzenia, fotografie, nagrania wideo, adresy e-mail i numery 
telefonów. Inne dane, takie jak adresy IP i treść komunikacji – związane z użytkownikami końcowymi usług 
komunikacyjnych lub dostarczone przez nich – są również uważane za dane osobowe.  
 
Prywatność: Prawo jednostki do spokoju oraz 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 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.  
 
Duże zbiory danych: Gigantyczne zbiory danych cyfrowych będące w posiadaniu przedsiębiorstw, rządów i 

innych dużych organizacji, które są poddawane szczegółowej analizie przy użyciu algorytmów komputerowych. 
Zob. także opinię 03/2013 Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie celowości, s. 35. 
 
Badanie Eurobarometru w sprawie ochrony danych z czerwca 2015 r. wykazało, że ochrona danych, a w 
szczególności przetwarzanie danych osobowych w formie cyfrowej, stanowi ważną kwestię dla mieszkańców UE. 
 

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. 
Swoje zadania realizuje on: 

 monitorując przetwarzanie danych osobowych przez administrację UE;  

 doradzając w zakresie polityki i ustawodawstwa mających wpływ na prywatność; 

 współpracując z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnej ochrony danych. 

Opinia EIOD jest dostępna na jego stronie internetowej. Dodatkowe informacje: press@edps.europa.eu 

EIOD – europejski strażnik ochrony danych osobowych 

www.edps.europa.eu. 

 Obserwuj nas na Twitterze: @EU_EDPS 

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_EN.pdf
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Publications/Strategy2015
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_eurobarometer_240615_en.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf
mailto:press@edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
https://twitter.com/#!/EU_EDPS

