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Priorytety na 2016 r.:
EIOD jako organ doradczy instytucji UE
Pod koniec 2015 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) opublikował
priorytety dla własnej organizacji w zakresie działań w obszarze polityki i działań
konsultacyjnych na 2016 r.
Giovanni Buttarelli, EIOD, powiedział: „W 2016 r. zamierzamy nadal ściśle
współpracować z Komisją Europejską, Radą i Parlamentem Europejskim, aby
zagwarantować terminowe udzielanie możliwie jak najbardziej użytecznych porad.
Podając nasze priorytety do wiadomości publicznej, chcemy ułatwić właściwym
służbom Komisji identyfikowanie inicjatyw, w odniesieniu do których EIOD zalecił
przeprowadzenie nieformalnych konsultacji na wczesnym etapie zgodnie z
obowiązującym od dłuższego czasu porozumieniem między EIOD a Komisją”.
W programie prac (piśmie przewodnim oraz kodowanej barwnie tabeli) wskazano
wnioski Komisji Europejskiej, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo,
że będą wywierały wpływ na prawa podstawowe do prywatności i ochrony danych
osobowych, i w odniesieniu do których EIOD zamierza wydać formalną opinię lub
uwagi.
Wśród obszarów o znaczeniu strategicznym, na których EIOD zamierza się
skoncentrować, należy wymienić:


zakończenie prac nad ramami ochrony danych, w tym dokonanie przeglądu
przepisów rozporządzenia nr 45/2001 dotyczących zobowiązań w zakresie
ochrony danych osobowych spoczywających na instytucjach i organach UE
regulujących funkcjonowanie oraz zakres obowiązków i uprawnień EIOD;



dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w kontekście
międzynarodowych transferów danych;



podejmowanie środków bezpieczeństwa i środków antyterrorystycznych;



realizowanie inicjatyw w zakresie jednolitego rynku treści cyfrowych.

Kwestie związane z ochroną prywatności i danych osobowych mają istotne
znaczenie dla szeregu strategii UE. Dlatego też należy przeprowadzać oceny na
wczesnym etapie i udzielać niezależnych porad dotyczących sposobu włączania tych
kwestii do wspomnianych strategii.
W programie prac EIOD wymieniono kluczowe działania, które mogą przyczynić się
do zmaksymalizowania wpływu środków podejmowanych przez EIOD na kwestie
związane z ochroną prywatności i danych osobowych na szczeblu UE. Priorytety w
tym obszarze obejmują podejmowanie działań w zakresie prawodawstwa i
kształtowania polityki (np. za pośrednictwem komunikatów), a także opracowywanie
projektów umów międzynarodowych.

Informacje ogólne
Prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych to jedne z praw podstawowych w UE. Prawo do
ochrony danych osobowych stanowi prawo podstawowe chronione na mocy przepisów prawa europejskiego,
które zostało zapisane w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Mówiąc bardziej konkretnie, 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.
Strategia EIOD na lata 2015–2019: W ogłoszonym w dniu 2 marca 2015 r. planie na lata 2015–2019
podsumowano najważniejsze wyzwania związane z ochroną danych i prywatności w nadchodzących latach, a
także wyznaczono trzy cele strategiczne EIOD i określono dziesięć działań mających przyczynić się do ich
zrealizowania. Te cele to: 1) ochrona danych w erze cyfrowej; 2) zawiązywanie globalnych partnerstw; oraz 3)
otwarcie nowego rozdziału w ochronie danych w UE.
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 danej osoby do spokoju i do sprawowania kontroli nad dotyczącymi jej informacjami.Prawo
do prywatności lub życia prywatnego zostało 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 wyraźnie zagwarantowano również 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.
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.

Dostęp do priorytetów EIOD w obszarze polityki i konsultacji na 2016 r. można uzyskać na stronie internetowej
EIOD.
Dodatkowe informacje: press@edps.europa.eu
EIOD – europejski strażnik ochrony danych osobowych
www.edps.europa.eu
Śledź nas na Twitterze: @EU_EDPS

