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Coraz wi´cej dzia∏aƒ Unii Europejskiej
zale˝y od zgodnego z prawem wykorzystania
danych osobowych. W tej sytuacji ochrona
danych staje si´ nieodzownym warunkiem
udanej realizacji tych dzia∏aƒ.

● Na poziomie mi´dzyinstytucjonalnym, Euro-
pejski Inspektor Ochrony Danych wspó∏pra-
cuje z inspektorami ochrony danych.

● Europejski Inspektor Ochrony Danych
wspó∏pracuje równie˝ z organami nadzoru
ochrony danych ustanowionymi w ramach
wspó∏pracy policyjnej i sàdowej w Unii Euro-
pejskiej (Europol, Schengen, Eurojust itp.).

Organ nadzoru Eurodac

Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzoruje
równie˝ przetwarzanie danych przez jednostk´
centralnà systemu Eurodac.

Wi´cej informacji mo˝na
uzyskaç pod adresem:

www.edps.eu.int 

Europejski Inspektor 
Ochrony Danych

SIEDZIBA:
Rue Montoyer 63, VI

B-1047 Bruxelles

ADRES POCZTOWY: 
Rue Wiertz 60, MO 63

B-1047 Bruxelles

E-MAIL: edps@edps.eu.int

TEL. (32-2) 283 19 00

FAX (32-2) 283 19 50

Zgodnie z decyzjà Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 grudnia 2003 r. Peter Hustinx zosta∏ mia-
nowany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,
a Joaquín Bayo Delgado zast´pcà inspektora na
okres pi´ciu lat.

Peter Hustinx by∏ przewodniczàcym niderlandz-
kiego organu ds. ochrony danych (College bes-
cherming persoonsgegevens) od 1 lipca 1991 r. 
W latach 1996–2000 przewodniczy∏ grupie roboczej
art. 29, w ramach której krajowe organy ochrony
danych wspó∏pracujà przy realizacji dyrektywy
95/46 WE.

Joaquín Bayo Delgado jest s´dzià od 1989 r., 
w 1997 r. zosta∏ wybrany dziekanem s´dziów miasta
Barcelony, ponownie zosta∏ wybrany na to stano-
wisko w 2001 r. By∏ cz∏onkiem Komisji ds. Tech-
nologii Informacji Wy˝szej Rady Sàdowniczej.

Peter Hustinx i Joaquín Bayo Delgado korzystajà
ze wsparcia zespo∏u ok. dwudziestu osób o wszech-
stronnych kompetencjach.
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EUROPEJSKI 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Utworzenie europejskiego
organu nadzoru

● Artyku∏ 286 Traktatu WE przewiduje utworze-
nie niezale˝nego organu kontrolnego odpo-
wiedzialnego za nadzorowanie stosowania aktów
wspólnotowych dotyczàcych ochrony danych
osobowych w instytucjach i organach Wspól-
noty.

● Parlament Europejski i Rada przyj´∏y roz-
porzàdzenie 45/2001 o ochronie osób fizycz-
nych w zwiàzku z przetwarzaniem danych oso-
bowych przez instytucje i organy wspólnotowe
i o swobodnym przep∏ywie tych danych.

● Rozporzàdzenie ustanawia niezale˝ny organ
nadzoru, Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych, odpowiedzialnego za kontrol´ prze-
twarzania danych osobowych przez instytucje 
i organy Wspólnoty.

● Ka˝da instytucja posiada inspektora ochrony
danych, który wspó∏pracuje z Europejskim In-
spektorem Ochrony Danych oraz przede wszyst-
kim informuje o niektórych operacjach prze-
twarzania danych szczególnie chronionych,
takich jak dane dotyczàce stanu zdrowia.

● Regulamin i ogólne warunki regulujàce wyko-
nywanie obowiàzków przez Europejskiego In-
spektora Ochrony Danych zosta∏y okreÊlone 
w decyzji nr 1247/2002/WE z dnia 1 lipca 2002 r.

OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH

Termin „ochrona danych osobowych” oznacza
zwykle ochron´ podstawowych wolnoÊci i praw
osób fizycznych, w tym ochron´ ̋ ycia prywatnego
w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych. 

W Unii Europejskiej ochrona danych osobowych
zosta∏a uznana w nast´pujàcych aktach:

— art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej

— art. 286 Traktatu WE

— art. 8 Karty Praw Podstawowych UE

— dyrektywa 95/46/WE 

— dyrektywa 2002/58.

Zasady te zosta∏y wyszczególnione w odniesieniu
do instytucji i organów Unii Europejskiej 
w rozporzàdzeniu (WE) nr 45/2001.

Zadania Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych

Kontrola
● Kontrola przetwarzania danych w instytucjach

i organach europejskich, we wspó∏pracy z in-
spektorami ochrony danych powo∏anymi 
w ka˝dej instytucji lub organie Wspólnoty. 
W zwiàzku z tym Europejski Inspektor Ochrony
Danych przyjmuje i rozpatruje skargi oraz pro-
wadzi post´powania z w∏asnej inicjatywy lub na
podstawie skargi. Podejmuje niezb´dne Êrodki
i informuje osoby zainteresowane o wyniku
swoich prac.

● Przyjmuje zawiadomienia od inspektorów
ochrony danych w przypadkach zwiàzanych
ze szczególnym zagro˝eniem. Europejski In-
spektor Ochrony Danych dokonuje wst´pnej
kontroli przetwarzania takich danych.

Doradztwo 
● Europejski Inspektor Ochrony Danych jest

odpowiedzialny za doradzanie wszystkim in-
stytucjom i organom Wspólnoty z w∏asnej
inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania
dotyczàce wszelkich kwestii zwiàzanych 
z przetwarzaniem danych osobowych.

● Komisja konsultuje si´ z Europejskim In-
spektorem Ochrony Danych w przypadku
przyj´cia propozycji aktu prawnego dotyczà-
cego ochrony danych osobowych. Instytucje
i organy Wspólnoty informujà Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych o podejmowa-
nych Êrodkach administracyjnych zwiàzanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Wspó∏praca
● Europejski Inspektor Ochrony Danych nale˝y

do grupy roboczej art. 29 utworzonej na pod-
stawie dyrektywy 95/46, która skupia kra-
jowe organy ochrony danych.
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