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NASZA MISJA

O NAS

Ochrona

danych

jest

prawem

podstawowym

chronionym na mocy przepisów prawa europejskiego.
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

W swojej codziennej pracy EIOD broni prywatności

jest niezależnym organem Unii Europejskiej

osób fizycznych i promuje ochronę danych.

do spraw ochrony danych i odpowiada za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych
przez instytucje, organy i agencje europejskie.

NASZE
WARTOŚCI
I ZASADY

Doradzamy im w kwestiach nowych wniosków i inicjatyw ustawodawczych związanych
z ochroną danych osobowych.

Bezstronność
Monitorujemy wpływ nowych technologii na
ochronę danych i współpracujemy z organami
nadzoru

w

celu

zapewnienia

spójnego

egzekwowania unijnych przepisów o ochronie
danych.

działanie w zakresie
obowiązujących nas ram
legislacyjnych i politycznych,
w sposób niezależny i obiektywny, z zachowaniem równowagi między zaangażowanymi
interesami.

Przejrzystość

Uczciwość
zachowywanie
najwyższych standardów
postępowania i zawsze
czynienie tego,
co słuszne.
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objaśnianie naszych
działań i ich powodów
w języku zrozumiałym
i przystępnym dla
wszystkich.

Pragmatyzm
rozumienie potrzeb
zainteresowanych
podmiotów oraz
znajdowanie
praktycznych
rozwiązań.
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CZYM SIĘ
ZAJMUJEMY?

NASZE UPRAWNIENIA

EIOD prowadzi działalność w czterech głównych

Instytucje, organy i agencje europejskie zwracają

Gdy instytucje, organy i jednostki organizacyjne

obszarach:

się do EIOD o szczegółowe porady, które

UE nie przestrzegają przepisów o ochronie

piszemy w formie opinii, komentarzy, decyzji,

danych, EIOD może je egzekwować przy użyciu

• Nadzór i egzekwowanie przepisów: moni-

pism i dokumentów. W regularnie wydawanych

następujących

torujemy przetwarzanie danych osobowych

wytycznych zamieszczamy także ogólne porady

w rozporządzeniu (UE) 2018/1725:

w europejskich instytucjach, organach i agen-

DĄŻYMY

dotyczące tematów mających istotne znaczenie

• ostrzeganie i upominanie instytucji UE, któ-

cjach oraz dopilnowujemy, aby operacje te były

ŚWIADOMOŚCI

dla wszystkich instytucji, organów i jednostek

re przetwarzają dane osobowe niezgodnie

organizacyjnych UE.

z prawem lub w sposób nieuczciwy;

zgodne z przepisami o ochronie danych.
• Polityka i konsultacje: doradzamy Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Ra-

TEŻ

DO

ZWIĘKSZANIA

ZAGROŻEŃ

ORAZ

DO OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI

uprawnień

przewidzianych

• nakazywanie instytucjom UE uwzględniania

OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE
SĄ PRZETWARZANE. REAGUJEMY NA

Ponadto prowadzimy postępowania i audyty

wniosków dotyczących wykonywania praw

dzie w sprawach wniosków i inicjatyw ustawo-

PRZYPADKI NARUSZENIA OCHRONY

ochrony danych i sprawdzamy, czy przepisy

osób (np. prawa dostępu do własnych da-

dawczych związanych z ochroną danych.

DANYCH I SKARGI OD OSÓB ORAZ

o ochronie danych są stosowane w praktyce.

• Technologia i ochrona prywatności: monito-

nych);

DLA

• nakładanie czasowego lub całkowitego za-

rujemy i oceniamy zmiany technologiczne ma-

INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK

kazu prowadzenia określonych operacji prze-

jące wpływ na ochronę danych osobowych.

ORGANIZACYJNYCH UE.

twarzania danych;

• Współpraca:

współpracujmy

z

organami

nadzorczymi, aby promować spójną ochronę
danych w całej UE. Główną platformą naszej
współpracy z organami ochrony danych jest

ORGANIZUJEMY

SZKOLENIA

• nakładanie administracyjnej kary pieniężnej
na instytucje UE;
• przekazywanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europejska Rada Ochrony Danych.
Nadzorujemy również inne europejskie organy
i agencje, na przykład: Europol – na podstawie rozporządzenia 2016/794, Eurojust – na
podstawie rozporządzenia 2018/1727 oraz EPPO
– na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1939.
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NASZ ZESPÓŁ

EIOD

gromadzi

zespół

W świecie połączonym licznymi powiązaniami

• Perspektywiczność: chcemy być inteligent-

prawników i ekspertów, a także innych

i transgranicznymi przepływami danych euro-

ną instytucją, która uwzględnia długookre-

specjalistów

z

interdyscyplinarny

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

Europejskiej.

pejska i międzynarodowa solidarność pomoże

sowe tendencje w ochronie danych oraz

Współpracują oni nad kształtowaniem świata

całej

Unii

wzmocnić prawo do ochrony danych oraz spra-

w otoczeniu prawnym, społecznym i techno-

ochrony danych oraz naszej organizacji.

wić, że dane będą wykorzystywane z pożytkiem
dla społeczeństwa w całej UE i poza jej teryto-

logicznym.
• Aktywność: z entuzjazmem tworzymy narzę-

Wielowymiarowe otoczenie i różne punkty

rium.

dzia, dzięki którym instytucje, organy i agen-

widzenia pozwalają nam kreatywnie reagować

Strategia EIOD na lata 2020–2024 skupia się na

cje europejskie mogą być światowymi lidera-

na wyzwania związane z ochroną danych

trzech filarach: perspektywiczności, aktywności

mi w ochronie danych. Promujemy spójność

i znajdować rozwiązania, które są korzystne

i solidarności. Dzięki nim cyfrowy świat w przy-

działań

dla całego społeczeństwa, a zwłaszcza dla

szłości ma być bezpieczniejszy i sprawiedliwszy

w UE, kładąc nacisk na faktyczną europejską

jego najsłabszych grup.

oraz rozwijać się w sposób bardziej zrównowa-

solidarność, podział obowiązków i wspólne

żony.
Naszym wspólnym celem jest ochrona danych
osobowych.

organów

egzekwowania

prawa

podejście.
• Solidarność: wierzymy, że sprawiedliwość
wymaga ochrony prywatności wszystkich
osób i we wszystkich obszarach polityki
UE. Jednocześnie głównym uzasadnieniem
przetwarzania danych w interesie publicznym powinien być zrównoważony rozwój.
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