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Ochrona danych i informowanie o 
nieprawidłowościach  

w instytucjach UE 

„Zapewnienie poufności najskuteczniej zachęca pracowników do zgłaszania nieprawidłowości 
w miejscu pracy”, oświadczył dzisiaj Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), publikując 
swoje Wytyczne dotyczące procedur informowania o nieprawidłowościach. 

Wojciech Wiewiórowski, zastępca EIOD, stwierdził: „Procedury informowania o 
nieprawidłowościach mają na celu zapewnienie pracownikom lub innym informatorom dostępu 
do bezpiecznych kanałów zgłaszania nadużyć finansowych, przypadków korupcji lub innych 
poważnych wykroczeń w organizacjach. Biorąc pod uwagę, że dane przetwarzane w 
procedurach informowania o nieprawidłowościach są wrażliwe, a ich przecieki lub 
nieuprawnione ujawnienie mogą mieć negatywne konsekwencje zarówno dla zgłaszających, 
jak i oskarżonych o nadużycia, należy zachować szczególną ostrożność. Wytyczne EIOD 
mogą pomóc instytucjom i organom UE ograniczyć ryzyko”. 

Korupcja szkodzi gospodarce i podważa zaufanie obywateli do instytucji publicznych. 
Informowanie o nieprawidłowościach ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesu 
publicznego. Niemniej jednak, chociaż może pomóc instytucjom w wykrywaniu poważnych 
nadużyć, nie zawsze jest w najlepszym interesie informatora. 

Instytucje i organy UE są zobowiązane treścią Regulaminu pracowniczego UE do wdrożenia 
przejrzystych procedur informowania o nieprawidłowościach. Regulamin pracowniczy 
zobowiązuje także urzędników, którzy dowiedzą się o nielegalnych działaniach, do ich 
niezwłocznego zgłoszenia. Niestety pracownicy robią to niechętnie, obawiając się odwetu. 

Najbardziej skutecznym sposobem zachęcania pracowników do zgłaszania poważnych 
problemów jest zapewnienie im ochrony tożsamości. Szczególną ostrożność należy zachować 
w odniesieniu do przyjętych środków technicznych i organizacyjnych, dzięki czemu ryzyko 
przecieku informacji jest ograniczone, a bezpieczeństwo danych zapewnione we wszystkich 
przypadkach informowania o nieprawidłowościach. 

Wytyczne EIOD opracowano w taki sposób, by pomóc instytucjom i organom UE w 
przygotowywaniu i wdrażaniu procedur informowania o nieprawidłowościach, zapewnić ich 
zgodność z obowiązkami określonymi w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 
(ROZP 45/2001) mającym zastosowanie do administracji unijnej. W Wytycznych zaleca się w 
szczególności, by organy UE zdefiniowały bezpieczne kanały zgłaszania nadużyć przez 
pracowników, zapewniły poufność otrzymywanych informacji i chroniły tożsamość informatora, 
oskarżonego i wszystkich innych osób, których dotyczy dana sprawa. 

Wytyczne te sformułowano w oparciu o wieloletnie, praktyczne doświadczenia zdobyte w 
ramach pełnienia funkcji nadzorczych przez EIOD, dotychczas podjęte decyzje i opinie EIOD 
(dotyczące konsultacji administracyjnych, kontroli wstępnych i skarg). Wytyczne uwzględniają 
również informacje zwrotne od Inspektorów ochrony danych w instytucjach UE, z którymi 
przeprowadzono konsultacje, aby wytyczne mogłyby zostać efektywnie wykorzystane w 
praktyce. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-07-18_Whistleblowing_Guidelines_EN.pdf
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PL:PDF
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Legislation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/dpo_corner/network_of_dpos


Wytyczne EIOD dotyczą procedur informowania o nieprawidłowościach w instytucjach i 
organach UE przed wszczęciem dochodzenia przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF). 
 
Informacje ogólne 

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. 
 
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 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. 
 
Zbiór dokumentów źródłowych EIOD: Więcej informacji na temat informowania o 
nieprawidłowościach znajduje się w notatce w naszym Zbiorze dokumentów źródłowych. 
 

 

Dostęp do wytycznych EIOD można uzyskać na stronie internetowej EIOD. 

Pytania można kierować na adres: 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. 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_PL.pdf
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;from=PL
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/ReferenceLibrary/16-01-25_Whistleblowing_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/ReferenceLibrary
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-07-18_Whistleblowing_Guidelines_EN.pdf
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