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Ochrona danych dla pokolenia cyfrowego:
odliczanie do rozpoczęcia stosowania
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
W związku z faktem, że nowe przepisy w zakresie ochrony danych są obecnie
uznawane za prawo, UE musi zwrócić uwagę na zapewnienie, aby były one skutecznie
wdrażane – stwierdził Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), prezentując
swoje sprawozdanie roczne za 2015 r. Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego.
Giovanni Buttarelli, EIOD, stwierdził: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
jest jednym z największych osiągnięć UE w ostatnich latach oraz dokumentem, z
którego powinniśmy być dumni. Jednak nasze zadanie nie zostało jeszcze
zakończone. Musimy zapewnić, aby ogólne rozporządzenie o ochronie danych zostało
w pełni i skutecznie wdrożone oraz abyśmy uzupełnili pakiet równie efektywnymi
porozumieniami dotyczącymi rozporządzenia 45/2001 oraz dyrektywy o
prywatności i łączności elektronicznej. Dopiero wówczas będziemy w stanie
zagwarantować, że UE spełni swoją obietnicę skutecznej ochrony danych dla
pokolenia cyfrowego”.
W 2015 r. EIOD dołożył znacznych starań, aby zapewnić skuteczne przyjęcie nowych,
skutecznych przepisów w zakresie ochrony danych, zapewniając prawodawcom
szczegółowe wytyczne w formie aplikacji. Obecnie EIOD kieruje swoją uwagę na
skuteczne wdrażanie tych przepisów oraz reformę obecnego rozporządzenia, które
będą miały wpływ na prace EIOD i pozostałych instytucji i organów UE.
Wojciech Wiewiórowski, zastępca EIOD, stwierdził: „Instytucje UE muszą dawać
przykład. W ciągu następnych dwóch lat EIOD będzie kontynuował ścisłą współpracę
z inspektorami ochrony danych ze wszystkich instytucji i organów UE oraz będzie im
udzielał wsparcia i porad w ramach przygotowywania się przez nie do zmian, które
wejdą w życie w maju 2018 r.”.
Już rozpoczęliśmy prace w tym zakresie. Na przykład EIOD planuje wprowadzić
zestaw narzędzi dotyczący konieczności, który jest podstawowym pojęciem nowej
reformy. Zestaw ten ma zapewnić lepsze przygotowanie prawodawcom UE
odpowiedzialnym za przygotowanie i monitorowanie środków, które wiążą się z
przetwarzaniem danych osobowych i które mogą ingerować w prawa do prywatności,
ochrony danych oraz inne prawa i wolności ustanowione w Karcie praw podstawowych
UE.
EIOD będzie również kontynuować współpracę z innymi unijnymi organami ds.
ochrony danych w ramach Grupy Roboczej Art. 29 nad przygotowaniem
Europejskiej Rady Ochrony Danych. Rada, która zastąpi Grupę Roboczą, stanowi
zasadniczy element reformy i musi w pełni funkcjonować od pierwszego dnia
rozpoczęcia prac.

EIOD rozpoczął w 2015 r. szereg nowych inicjatyw, takich jak inicjatywy dotyczące
etyki danych i dużych zbiorów danych. EIOD współpracował również ściśle z Grupą
Roboczą Art. 29, aby przeanalizować skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej dotyczącego bezpiecznego transferu danych osobowych oraz
udzielić Komisji porad w sprawie alternatywnych rozwiązań. Wymienione oraz inne
inicjatywy będą kontynuowane w 2016 r. i w późniejszych latach, aby zagwarantować,
że UE pozostanie liderem w zakresie polityki ochrony danych i prywatności w
nadchodzących
latach.
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;
określono trzy cele strategiczne i dziesięć działań towarzyszących służących realizacji tych wyzwań; oraz wskazano
sposób realizacji strategii dzięki efektywnemu zarządzaniu zasobami, sprawnej komunikacji i ocenie naszej
działalności.
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 – związane z użytkownikami końcowymi usług komunikacyjnych lub dostarczone przez nich – są
również uważane za dane osobowe.
Prywatność: prawo jednostki do spokoju i do sprawowania 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 w 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
opinia 03/2013 grupy roboczej art. 29 w sprawie ograniczenia celu, s. 35.
Pakiet dotyczący reformy ochrony danych w UE:
W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja przyjęła pakiet dotyczący reformy, który obejmował dwa wnioski ustawodawcze:


ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych, przyjęte w dniu 24 maja 2016 r. i mające zastosowanie od dnia
25 maja 2018 r.; oraz


szczegółową dyrektywę w sprawie ochrony danych w obszarze policji i wymiaru sprawiedliwości, przyjętą w dniu 5
maja 2016 r. i mającą zastosowanie od dnia 6 maja 2018 r.
Oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy są obecnie uznawane za prawo w całej Unii Europejskiej (UE). Państwa
członkowskie mają dwa lata na zapewnienie możliwości pełnego wdrożenia tych aktów w kraju do maja 2018 r.

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.

Sprawozdanie roczne EIOD za 2015 r. jest dostępne 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

