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WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi streszczenie sprawozdania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(EIOD) za 2009 r. Sprawozdanie to obejmuje 2009 r.
jako piąty pełny rok działalności EIOD w charakterze
nowego, niezależnego organu nadzoru, mającego za
zadanie zapewnienie poszanowania przez instytucje
i organy wspólnotowe podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prywatności,
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.
Opisuje ono również pierwszy rok wspólnej pięcioletniej kadencji inspektora Petera Hustinxa i zastępcy
inspektora Giovanniego Buttarellego.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/20011 („rozporządzeniem”) do głównych zadań EIOD należy:
• monitorowanie oraz zapewnienie przestrzegania przez instytucje i organy UE przepisów rozporządzenia podczas przetwarzania
danych osobowych (nadzór);
• doradzanie instytucjom i organom wspólnotowym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Obejmuje to konsultacje w sprawie wniosków
prawodawczych oraz monitorowanie nowych
wydarzeń, które mają wpływ na ochronę
danych osobowych (konsultacje);
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Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe
i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.1.2001,
s. 1.

• współpraca z krajowymi instytucjami oraz
organami nadzorczymi w ramach dawnego
„trzeciego filaru” UE w celu poprawy spójności ochrony danych osobowych (współpraca).
Rok 2009 był bardzo ważny z punktu widzenia podstawowego prawa do ochrony danych. Wpływ na to
miało kilka znaczących wydarzeń: wejście w życie
traktatu lizbońskiego, który zapewnia mocne podstawy prawne kompleksowej ochrony danych we
wszystkich dziedzinach polityki UE, rozpoczęcie
konsultacji społecznych dotyczących przyszłości
ram prawnych ochrony danych w UE oraz przyjęcie
nowego pięcioletniego programu w sprawie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
(program sztokholmski), który kładzie znaczący
nacisk na ochronę danych jako fundamentalny element legitymacji oraz skuteczności działań w tym
obszarze.
EIOD jest i pozostanie w najbliższej przyszłości
aktywnie zaangażowany w działania w tych dziedzinach. Jednocześnie zapewniono, aby rola niezależnego organu nadzorczego była wykonywana we
wszystkich obszarach jego regularnej działalności.
Doprowadziło to do znaczących postępów zarówno
w nadzorze nad przetwarzającymi dane osobowe
instytucjami i organami UE, jak i w konsultacjach
dotyczących nowej polityki oraz działań legislacyjnych, a także w zakresie ścisłej współpracy z innymi
organami nadzorczymi w celu zapewnienia bardziej
spójnej ochrony danych.
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WYNIKI 2009
W sprawozdaniu rocznym z 2008 r. poniższe cele
wymieniono jako najważniejsze na 2009 r. Większość
z nich została w pełni lub częściowo zrealizowana.
• Wspieranie sieci inspektorów ochrony
danych
EIOD nadal wspierał inspektorów ochrony danych,
zwłaszcza w niedawno utworzonych agencjach,
zachęcając ich do wymiany wiedzy fachowej i najlepszych praktyk w celu zwiększenia skuteczności
ich działań.
• Rola kontroli wstępnych
EIOD prawie zakończył kontrole wstępne prowadzonych operacji przetwarzania danych w przypadku większości instytucji i organów działających
od dłuższego czasu, kładąc coraz większy nacisk na
monitorowanie realizacji zaleceń. Szczególną uwagę
zwrócono na kontrole wstępne operacji przetwarzania danych wspólnych dla większej liczby agencji.
• Wytyczne horyzontalne
EIOD opublikował wytyczne na temat rekrutacji personelu i danych dotyczących zdrowia oraz projekt
wytycznych na temat nadzoru wideo, które były
przedmiotem konsultacji. Wytyczne te mają pomóc
w zagwarantowaniu zgodności działań instytucji
i organów z prawem oraz usprawnieniu procedur
kontroli wstępnej.
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• Rozpatrywanie skarg
EIOD przyjął podręcznik dla personelu dotyczący
rozpatrywania skarg, publikując jego najważniejsze zalecenia na swojej stronie internetowej, aby
poinformować wszystkie zainteresowane strony
o stosownych procedurach, w tym kryteriach decydujących o tym, czy zostanie wszczęte dochodzenie
w sprawie przedłożonych skarg. Na stronie internetowej dostępny jest teraz również formularz skargi.
• Polityka kontroli
EIOD nadal bada wykonywanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przez wszystkie instytucje
i organy; w związku z tym przeprowadzono pewną
liczbę różnego rodzaju kontroli na miejscu. Opublikowano pierwszy zestaw procedur kontrolnych, by
zapewnić większą przewidywalność tego procesu.
• Zakres konsultacji
Sporządziwszy systematyczny spis stosownych tematów i priorytetów, EIOD wydał rekordową liczbę
16 opinii i 4 zestawów formalnych uwag na temat
wniosków dotyczących nowego prawodawstwa;
zapewniono też właściwe dalsze monitorowanie
tych spraw. Wszystkie opinie i uwagi, jak też sam
spis dostępne są na stronie internetowej.

• Program sztokholmski
EIOD poświęcił szczególną uwagę opracowaniu
nowego pięcioletniego programu politycznego
dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, który został przyjęty przez Radę
pod koniec 2009 r. Za jeden z głównych warunków
uznano potrzebę skutecznej ochrony danych.
• Działania informacyjne
EIOD podniósł jakość i skuteczność internetowych
narzędzi informacyjnych (strony internetowej i elektronicznego biuletynu) oraz przeprowadził w miarę
potrzeb aktualizację innych działań informacyjnych
(przez opracowanie nowej broszury informacyjnej
i organizowanie imprez służących zwiększaniu świadomości).
• Regulamin wewnętrzny
Wkrótce zostanie przyjęty regulamin wewnętrzny
dotyczący poszczególnych działań EIOD. Będzie
on w większości stanowić potwierdzenie lub wyjaśnienie obecnych zasad i zostanie opublikowany na
stronie internetowej.
• Zarządzanie zasobami
EIOD skonsolidował i rozwinął działania związane
z zasobami finansowymi oraz ludzkimi; szczególną
uwagę zwrócono na rekrutację personelu za pośrednictwem konkursu EPSO w zakresie ochrony danych.
Oczekuje się, że pierwsi zwycięzcy zostaną wyłonieni
w 2010 r.

Najważniejsze liczby dotyczące
działalności EIOD w 2009 r.
➔ Przyjęto 110 opinii dotyczących
kontroli wstępnych związanych
z danymi dotyczącymi zdrowia, oceną
personelu, rekrutacją, zarządzaniem czasem, dochodzeniami w sprawach bezpieczeństwa, nagrywaniem rozmów
telefonicznych oraz narzędziami
do pomiaru wydajności;
➔ Wpłynęło 111 skarg, z tego
42 dopuszczalne. Główne rodzaje zarzucanych naruszeń: naruszenie poufności
danych, gromadzenie nadmiernej
ilości danych lub bezprawne wykorzystanie danych przez administratora.
• Rozstrzygnięto 12 spraw, w których
EIOD nie stwierdził naruszenia zasad
ochrony danych;
• Zadeklarowano 8 przypadków
niezgodności z zasadami ochrony
danych;
➔ 32 konsultacje dotyczące środków
administracyjnych. Udzielano porad
dotyczących licznych aspektów prawnych
związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy UE;
➔ Przeprowadzono 4 kontrole na
miejscu w różnych instytucjach i organach UE;
➔ Opublikowano 3 wytyczne na temat
rekrutacji, danych dotyczących zdrowia
oraz nadzoru wideo;
➔ Wydano 16 opinii prawnych dotyczących wielkoskalowych systemów informacyjnych, wykazów terrorystów,
przyszłych ram ochrony danych, zdrowia
publicznego, opodatkowania i transportu;
➔ Wydano 4 formalne uwagi dotyczące
publicznego dostępu do dokumentów,
usługi powszechnej i prywatności w kontekście łączności oraz negocjacji między
UE i USA w sprawie nowej umowy SWIFT;
➔ Zorganizowano 3 spotkania Grupy
ds. Koordynowania Nadzoru nad Systemem Eurodac, w wyniku których opublikowany został drugi raport ze
skoordynowanej kontroli dotyczący informacji przekazywanych podmiotom
danych oraz oceny wieku młodych osób
ubiegających się o azyl.
SPRAWOZDANIE ROCZNE 2009
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NADZÓR
Jednym z najważniejszych zadań EIOD jest
niezależny nadzór nad przeprowadzanymi przez
instytucje lub organy europejskie operacjami
przetwarzania danych. Ramy prawne określa
rozporządzenie o ochronie danych (WE)
nr 45/2001, wskazujące pewne obowiązki podmiotów przetwarzających dane oraz prawa
podmiotów, których dane są przetwarzane.
Kontrola wstępna czynności przetwarzania
pozostawała ważnym aspektem nadzoru
w 2009 r., jednak EIOD rozwinął również inne
formy nadzoru, takie jak rozpatrywanie skarg,
kontrole, doradztwo w zakresie środków
administracyjnych oraz opracowywanie
wytycznych tematycznych.

Kontrole wstępne
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 przewiduje, że
wszelkie operacje przetwarzania mogące stanowić
realne zagrożenia dla praw i wolności podmiotów
danych podlegają kontroli wstępnej ze strony EIOD.
Podczas tej kontroli EIOD ustala, czy dana operacja
jest zgodna z rozporządzeniem, czy też nie.
W 2009 r. EIOD przyjął 110 opinii dotyczących kontroli wstępnych, głównie w obszarach takich, jak
dane odnoszące się do zdrowia, ocena personelu,
rekrutacja, zarządzanie czasem, nagrywanie rozmów
telefonicznych, narzędzia do pomiaru wydajności
oraz dochodzenia w sprawach bezpieczeństwa. Opinie te są publikowane na stronach internetowych
EIOD, a wykonanie zaleceń jest systematycznie
monitorowane.
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W wyniku konsultacji dotyczących potrzeby kontroli wstępnej EIOD, o które zwracali się inspektorzy
ochrony danych, w kilku przypadkach stwierdzono,
że dana sprawa podlega kontroli wstępnej; odnosiło
się to np. do przesłuchań desygnowanych komisarzy
w Parlamencie Europejskim, oceny ergonomicznej
środowiska pracy w Parlamencie Europejskim oraz
mianowania pracowników wyższych szczebli w Parlamencie Europejskim.

Monitorowanie
przestrzegania przepisów
Wdrażanie rozporządzenia o ochronie danych przez
instytucje i organy jest systematycznie monitorowane – regularnie badane są wskaźniki wykonania
dla wszystkich instytucji i organów UE. Po działaniu
„Wiosna 2009” EIOD opublikował raport, w którym
wskazał, że instytucje wspólnotowe osiągnęły zadowalające postępy w spełnianiu wymogów ochrony
danych, lecz w przypadku większości agencji poziom
zgodności z przepisami był niższy.
Oprócz tego ogólnego działania w zakresie monitorowania EIOD przeprowadził również cztery kontrole na
miejscu w różnych instytucjach i organach. Kontrole
takie staną się wkrótce częstsze, a działania podejmowane w związku z nimi są systematycznie monitorowane. W lipcu 2009 r. EIOD przyjął podręcznik procedur
kontrolnych i opublikował najważniejsze elementy
tych procedur na swojej stronie internetowej.

Skargi
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych
EIOD w ramach swoich podstawowych obowiąz-

ków wysłuchuje i bada skargi oraz przeprowadza
dochodzenia zarówno z własnej inicjatywy, jak i na
podstawie skarg.
Zarówno liczba, jak i złożoność skarg wpływających do EIOD rośnie. W 2009 r. EIOD otrzymał
111 skarg (32% więcej niż w 2008 r.). Około dwóch
trzecich z nich stanowiły skargi niedopuszczalne,
gdyż dotyczące zagadnień na szczeblu krajowym,
które nie wchodzą w zakres kompetencji EIOD. Pozostałe skargi wymagały wnikliwszego zbadania.
Większość dopuszczalnych skarg dotyczyła domniemanego naruszenia poufności, gromadzenia
nadmiernej ilości danych lub bezprawnego wykorzystania danych przez administratora, dostępu do
danych, prawa do ich poprawiania oraz usunięcia
danych. W ośmiu przypadkach EIOD doszedł do
wniosku, że zasady ochrony danych zostały naruszone.
Spośród dopuszczalnych skarg przedłożonych
w 2009 r. większość dotyczyła Komisji Europejskiej, w tym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Europejskiego
Urzędu Doboru Kadr (EPSO). Nie jest to zaskakujące, ponieważ Komisja przetwarza dane osobowe
na większą skalę niż inne instytucje i organy UE.
Znaczną liczbę skarg dotyczących OLAF i EPSO

można wyjaśnić charakterem działań podejmowanych przez te organy.

Środki administracyjne
EIOD nadal świadczył doradztwo w sprawie środków
administracyjnych planowanych przez instytucje
i organy wspólnotowe w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Pojawiły się różnorodne zagadnienia, w tym dotyczące przekazywania
danych osobowych krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, przetwarzania danych
w przypadku wdrożenia procedur związanych z pandemią, ochrony danych w obrębie Służby Audytu
Wewnętrznego oraz przepisów wykonawczych do
rozporządzenia o ochronie danych.

Wytyczne tematyczne
EIOD przyjął wytyczne dotyczące przetwarzania
danych osobowych w celach rekrutacji oraz danych
dotyczących zdrowia w miejscu pracy. W 2009 r.
EIOD przeprowadził również konsultacje społeczne
w sprawie wytycznych w zakresie nadzoru wideo,
nacisk kładąc m.in. na poszanowanie prywatności
od samego początku oraz na odpowiedzialność jako
najważniejsze zasady w tym kontekście.
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KONSULTACJE
EIOD udziela instytucjom i organom Unii
Europejskiej porad dotyczących kwestii ochrony
danych w różnych dziedzinach polityki. Ta rola
konsultacyjna ma zastosowanie do wniosków
dotyczących nowych aktów prawnych oraz
innych inicjatyw, które mogą mieć wpływ na
ochronę danych osobowych w UE. Konsultacje
mają zazwyczaj postać formalnej opinii, ale EIOD
może również udzielać wskazówek w formie uwag
lub dokumentów strategicznych. W zakres tych
działań wchodzi również monitorowanie zmian
technologii, które mają wpływ na ochronę danych.

Najważniejsze tendencje
W 2009 r. prowadzone były ważne działania i miały
miejsce znaczące wydarzenia, które przybliżyły perspektywę nowych ram prawnych ochrony danych.
Osiągnięcie tego celu będzie głównym wyznacznikiem działań EIOD w nadchodzących latach.
Pod koniec 2008 r. na szczeblu UE przyjęto po raz
pierwszy ogólne ramy prawne ochrony danych
w obszarze współpracy policyjnej i sądowej. Choć
nie są one w pełni zadowalające, stanowią ważny
krok we właściwym kierunku.
Drugim znaczącym wydarzeniem 2009 r. było przyjęcie w ramach większego pakietu zmienionej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Był
to również pierwszy krok w kierunku modernizacji
ram prawnych ochrony danych.
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Wejście w życie traktatu lizbońskiego oznacza
początek nowej ery w zakresie ochrony danych.
Poskutkowało ono nie tylko uczynieniem Karty
praw podstawowych wiążącą dla instytucji i organów, jak też dla państw członkowskich, gdy działają
one w ramach prawa UE, lecz także wprowadzeniem
ogólnej podstawy dla kompleksowych ram prawnych w postaci art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE).
W 2009 r. Komisja rozpoczęła również konsultacje
społeczne w sprawie przyszłości ram prawnych
ochrony danych. EIOD wniósł wraz ze współpracownikami wspólny wkład w te konsultacje, podkreślając przy różnych okazjach potrzebę bardziej
kompleksowej i skuteczniejszej ochrony danych
w Unii Europejskiej.

Opinie EIOD i główne
zagadnienia
EIOD nadal wdrażał swoją ogólną politykę w dziedzinie konsultacji, wydając rekordową liczbę opinii prawnych na różne tematy. Polityka ta obejmuje
także aktywne podejście oparte na regularnym sporządzaniu spisu wniosków prawodawczych, które
mają zostać przedłożone do konsultacji, oraz na
gotowości do zgłaszania nieformalnych uwag na
etapie przygotowywania wniosków prawodawczych. Większość opinii EIOD była później omawiana
z Parlamentem i Radą.
W odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości EIOD śledził ze szczególnym

zainteresowaniem wydarzenia związane z programem sztokholmskim oraz zawartą w nim wizją
następnego pięciolecia w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. EIOD udzielał
porad związanych z opracowywaniem programu,
jak też brał udział w pracach przygotowawczych nad
europejskim modelem informacji.

graniczna opieka zdrowotna, e-zdrowie i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii) oraz
publiczny dostęp do dokumentów, np. zmiana
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie
publicznego dostępu i różne sprawy sądowe
dotyczące związku między publicznym dostępem
a ochroną danych.

Inne działania w tym obszarze dotyczyły przeglądu
rozporządzenia Eurodac i rozporządzenia dublińskiego, ustanowienia agencji odpowiedzialnej za
zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami
informatycznymi oraz spójnego podejścia do nadzoru w tej dziedzinie.

Nowe tendencje i priorytety

W kontekście prywatności i łączności elektronicznej oraz technologii, oprócz ogólnego przeglądu,
o którym wspomniano powyżej, EIOD zajmował się
kwestiami dotyczącymi dyrektywy o przechowywaniu danych, wykorzystania etykiet RFID, inteligentnych systemów transportowych oraz raportu
RISEPTIS na temat zaufania w społeczeństwie informacyjnym.
W kontekście globalizacji EIOD uczestniczył w opracowywaniu globalnych standardów, dialogu transatlantyckim dotyczącym ochrony danych oraz
danych wykorzystywanych przez organy ścigania,
jak też zajmował się kwestią środków ograniczających w odniesieniu do osób podejrzanych o terroryzm oraz niektórych państw trzecich.
Innymi obszarami znaczącego zainteresowania
EIOD było zdrowie publiczne (w tym trans-

Określono pewne perspektywy zmian, które posłużą
za harmonogram realizacji głównych priorytetów
EIOD. Priorytety te obejmują nowe tendencje
technologiczne, takie jak „inteligentna” telewizja
przemysłowa, zmiany zachodzące w związku z koncepcją „Internetu przedmiotów” oraz reklama behawioralna w Internecie, które wzbudzają poważne
wątpliwości związane z ochroną danych i prywatnością.
Kontekst działań konsultacyjnych EIOD w 2010 r.
określą również ważne tendencje w obszarze polityki i prawodawstwa. Oprócz wspomnianego już
przeglądu ram prawnych ochrony danych EIOD
zwróci szczególną uwagę na agendę cyfrową Komisji, w ramach której niezbędnym warunkiem wstępnym jest ochrona prywatności i danych. Następują
również istotne zmiany, które umożliwią UE i jej państwom członkowskim skuteczniejsze radzenie sobie
z zewnętrznym wymiarem ochrony danych, nie tylko
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale także
w sensie ogólniejszym dzięki dalszemu rozwojowi
ogólnoświatowych norm.
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WSPÓŁPRACA
EIOD współpracuje z innymi organami
zajmującymi się ochroną danych w celu wspierania jednolitej ochrony danych w całej Europie.
Ta rola polegająca na współpracy obejmuje
również współpracę z organami nadzorczymi
ustanowionymi w ramach dawnego „trzeciego
filaru” UE i w kontekście wielkoskalowych
systemów informatycznych.

Podstawową platformą współpracy między organami ochrony danych w Europie jest Grupa Robocza Art. 29. EIOD bierze udział w działaniach grupy
roboczej, która odgrywa ważną rolę w jednolitym
stosowaniu dyrektywy o ochronie danych.
EIOD nawiązał owocną współpracę z grupą roboczą
w wielu kwestiach, szczególnie jednak w związku
z wdrożeniem dyrektywy o ochronie danych i wyzwaniami stawianymi przez nowe technologie. EIOD
wsparł też zdecydowanie inicjatywy na rzecz ułatwienia międzynarodowych przepływów danych.
Należy tutaj wspomnieć o wspólnym wkładzie
wniesionym w dyskusję o przyszłości prywatności
w związku z konsultacjami Komisji Europejskiej
dotyczącymi ram prawnych ochrony danych w UE
oraz konsultacjami Komisji związanymi ze skutkami
wprowadzenia skanerów ciała w dziedzinie ochrony
lotnictwa.
Jedno z najważniejszych zadań EIOD w ramach
współpracy wiąże się z systemem Eurodac – odpowiedzialność za nadzór nad nim spoczywa równocześnie na Inspektorze oraz na krajowych organach
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ochrony danych. Grupa ds. Koordynowania Nadzoru
nad Systemem Eurodac, obejmująca krajowe organy
ochrony danych oraz EIOD, zebrała się trzykrotnie,
skupiając się na wdrożeniu programu prac przyjętego w grudniu 2007 r.
Jednym z najważniejszych rezultatów było przyjęcie w czerwcu 2009 r. drugiego raportu z kontroli,
który skupiał się na dwóch zagadnieniach: na prawie
do informacji osób ubiegających się o azyl oraz na
metodach oceny wieku młodych osób ubiegających
się o azyl.
EIOD kontynuował ścisłą współpracę z organami
ochrony danych w ramach dawnego „trzeciego
filaru”, czyli w obszarze policji i sądownictwa,
oraz z Grupą Roboczą ds. Policji i Wymiaru Sprawiedliwości. W 2009 r. Inspektor wniósł m.in. wkład
w debatę nad programem sztokholmskim oraz
w ocenę efektów decyzji ramowej Rady w sprawie
ochrony danych.
Zainteresowanie budziła nadal współpraca na
innych forach międzynarodowych, zwłaszcza podczas 31. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników
Ochrony Danych i Prywatności w Madrycie, gdzie
wypracowano zestaw ogólnoświatowych norm
dotyczących ochrony danych.
W kontekście inicjatywy londyńskiej, zapoczątkowanej podczas 28. Międzynarodowej Konferencji
w listopadzie 2006 r. w celu zwiększenia świadomości w zakresie ochrony danych i poprawy jej skuteczności, EIOD zorganizował też warsztaty dotyczące
reakcji na naruszenia bezpieczeństwa.

GŁÓWNE
CELE 2010
Główne cele określone na 2010 r.:
• Wspieranie sieci inspektorów ochrony
danych
EIOD będzie nadal wspierać inspektorów ochrony
danych, zwłaszcza w niedawno utworzonych agencjach, zachęcając ich do wymiany wiedzy fachowej
i najlepszych praktyk, w tym również w stosownych
przypadkach do wdrożenia standardów zawodowych w celu zwiększenia skuteczności ich działań.
• Rola kontroli wstępnych
EIOD położy większy nacisk na wdrażanie zaleceń
wydanych w opiniach dotyczących kontroli wstępnych oraz zapewni właściwe monitorowanie podjętych działań. Szczególną uwagę będzie się nadal
zwracać na kontrolę wstępną operacji przetwarzania
danych wspólnych dla większości agencji.
• Wytyczne horyzontalne
EIOD będzie nadal opracowywać i udostępniać wytyczne w sprawie istotnych kwestii. Zostaną opublikowane wytyczne w sprawie nadzoru wideo,
dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych, jak też przepisów wykonawczych dotyczących zadań i obowiązków inspektorów ochrony
danych.
• Polityka kontroli
EIOD opublikuje obszerne zasady dotyczące monitorowania oraz egzekwowania przepisów w zakresie ochrony danych w instytucjach i organach. Będą
one obejmować opis wszystkich właściwych środków określenia i zapewnienia zgodności z zasadami
ochrony danych oraz metod wykształcenia odpowiedzialności instytucjonalnej za prawidłowe zarządzanie danymi.
• Zakres konsultacji
EIOD będzie nadal wydawać we właściwym terminie
opinie lub uwagi dotyczące wniosków prawodaw-

czych oraz zapewni podjęcie właściwych dalszych
działań w stosownych dziedzinach. Szczególną
uwagę zwróci na plan działań zmierzających do
wdrożenia programu sztokholmskiego.
• Przegląd ram prawnych
EIOD przyzna priorytet wypracowaniu kompleksowych ram prawnych w zakresie ochrony danych
obejmujących wszystkie dziedziny polityki UE
i zapewniających skuteczną ochronę danych w praktyce; będzie też w miarę potrzeb w stosownych przypadkach brać udział w debacie publicznej.
• Agenda cyfrowa
EIOD zwróci szczególną uwagę na agendę cyfrową
Komisji we wszystkich dziedzinach, które mają oczywisty wpływ na ochronę danych. Wesprze przy tym
zdecydowanie zasadę poszanowania prywatności
od samego początku oraz jej wdrożenie w praktyce.
• Działania informacyjne
EIOD będzie nadal udoskonalać swoje internetowe
narzędzia informacyjne (stronę internetową i biuletyn elektroniczny) w celu lepszego zaspokajania
potrzeb odwiedzających. Zostaną też opracowane
nowe publikacje tematyczne („zestawienia”).
• Organizacja wewnętrzna
EIOD dokona zmian struktury organizacyjnej swojego sekretariatu w celu zapewnienia skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji poszczególnych
zadań. Najważniejsze informacje o nowej strukturze
zostaną opublikowane na stronie internetowej.
• Zarządzanie zasobami
EIOD będzie kontynuować działania w zakresie
zasobów finansowych i ludzkich oraz usprawniania innych procesów wewnętrznych. Szczególną
uwagę zwróci na potrzebę zapewnienia dodatkowej
powierzchni biurowej i stworzenia bazy prowadzonych postępowań.
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