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EIOD: Stałe postępy instytucji UE 
 
Instytucje i organy UE odnotowują stałe postępy we wdrażaniu przepisów w zakresie 
ochrony danych. Tak brzmi główny wniosek ze sprawozdania dotyczącego ostatniej 
inwentaryzacji opublikowanego wczoraj przez Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych (EIOD). 
 
Giovanni Buttarelli, EIOD, stwierdził: „Obowiązkiem EIOD jako niezależnego organu 
nadzoru UE jest zagwarantowanie, że instytucje UE znajdują się na dobrej drodze do 
wywiązania się ze spoczywających na nich zobowiązań w zakresie ochrony danych 
osobowych. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów i 
stosowanie zasad ochrony danych w ich codziennej pracy spoczywa na samych 
instytucjach. Z przyjemnością stwierdzam, że wyniki przeprowadzonego badania 
potwierdzają, że instytucje w coraz większym stopniu wywiązują się z tego 
zobowiązania”. 
 
Raz na dwa lata EIOD przeprowadza badanie dotyczące wybranych obszarów 
związanych z problematyką ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach UE, 
nad którymi sprawuje nadzór. W ramach ostatniego badania przeprowadzonego w 61 
instytucjach UE sprawdzono stan rejestrów i wykazów. Wspomniane rejestry i wykazy 
zawierają informacje na temat każdej operacji, w ramach której doszło do przypadku 
przetwarzania danych osobowych (np. gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie 
itp.). W badaniu skoncentrowano się również na innych zagadnieniach, np. na kwestii 
transferów danych do państw nienależących do UE oraz do sposobu, w jaki inspektorzy 
ochrony danych angażują się w proces opracowywania nowych operacji przetwarzania. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, wyniki badania wykazały wysoki poziom zgodności wszystkich 
służb UE ze zobowiązaniami w zakresie ochrony danych osobowych oraz wysoki poziom 
poszanowania zasad prywatności przez te służby. Starsze instytucje o bardziej 
ugruntowanej pozycji powinny obecnie skupić się na prowadzeniu odpowiednich 
wykazów oraz zgłaszaniu wszelkich nowych operacji przetwarzania (lub wszelkich 
zmian wprowadzanych w operacjach przetwarzania) swoim inspektorom ochrony danych 
oraz EIOD. 
 
Młodsze instytucje nadrobiły zaległości w tym zakresie – kilka agencji zgłosiło 100% 
podejmowanych przez siebie działań w zakresie przetwarzania danych. 
 
Pozostałe instytucje pozostają jednak w tyle, dlatego też EIOD podejmie wobec nich 
stosowne działania następcze. Takie działania mogą obejmować udzielanie 
spersonalizowanych porad, zapewnianie wsparcia, organizowanie szkoleń lub 
zachęcanie do podejmowanie bardziej energicznych działań. 
 
Wojciech Wiewiórowski, zastępca EIOD, stwierdził: „Choć badanie ma charakter 
techniczny i służy sprawdzeniu zgodności formalnej z przepisami w zakresie ochrony 
danych, jest ono również przydatne w kontekście przeprowadzania oceny aktualnej 
sytuacji i ogólnych tendencji.Dzięki przeprowadzaniu badania i publikacji sprawozdania 
instytucje UE i wszelkie inne zainteresowane strony mogą mieć poczucie, że są 
sprawiedliwie oceniane; ponieważ wyniki badania i ustalenia ze sprawozdania 
wywierają wpływ na decyzje w sprawie działań EIOD w obszarze nadzoru i 
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egzekwowania prawa, które mają zostać podjęte w danym roku, opisana procedura 
przyczynia się do zwiększania poziomu przejrzystości.Jeżeli uznamy, że postępy 
osiągane przez daną instytucję są niewystarczające lub że doszło do spowolnienia 
tempa osiągania postępów, np. jeżeli chodzi o przesyłanie powiadomień do EIOD, 
udzielimy takiej instytucji wsparcia, aby zagwarantować, że będzie ona odruchowo 
dążyła do zapewnienia ochrony danych”. 
 
Wszystkie instytucje UE przetwarzają dane osobowe do celów administracyjnych, np. do 
celów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przy czym niektóre z nich robią to 
również jako jeden z głównych elementów prowadzonej przez siebie działalności, np. do 
celów związanych z zarządzaniem bazami danych i prowadzeniem dochodzeń w 
sprawie oszustw. Dlatego też kwestie dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie 
ochrony danych osobowych mają znaczenie dla wszystkich osób, których dane 
osobowe są przetwarzane przez instytucje, niezależnie od tego, czy są oni pracownikami 
organów UE, beneficjentami dotacji UE, osobami figurującymi w bazie danych lub innymi 
podmiotami. 
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. 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 instytucje i organy UE są zobowiązane do 
informowania EIOD o podejmowanych przez siebie środkach administracyjnych odnoszących się do 
przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 46 lit. d) rozporządzenia EIOD jest zobowiązany do 
doradzania wszystkim instytucjom i organom, albo z własnej inicjatywy, albo w odpowiedzi na 
konsultacje, w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności zanim 
przyjmą przepisy wewnętrzne związane z ochroną podstawowych praw i wolności w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych. 
 
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). 
 
Rozliczalność: Zgodnie z zasadą rozliczalności instytucje i organy UE ustanawiające wszelkie 
mechanizmy wewnętrzne i systemy kontroli konieczne do tego, by zapewnić zgodność ze 
spoczywającymi na nich zobowiązaniami w zakresie ochrony danych osobowych, powinny być w 
stanie wykazać organom nadzorczym – takim jak EIOD – że wywiązują się z tych zobowiązań. 
 
Dostęp do badania przeprowadzonego przez EIOD w 2013 r. oraz do komunikatu prasowego można 
uzyskać na stronie internetowej EIOD. 
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Dostęp do sprawozdania dotyczącego badania przeprowadzonego przez EIOD w 2015 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 

 

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. 
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