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Projekty nowych ram prawnych dla ochrony 

danych osobowych w Unii Europejskiej

S ¹cy 

siê w ¿yciu codziennym przyniós³ nowe 

wyzwania dla ochrony danych osobowych. 

Obecna technologia pozwala zarówno 

firmom prywatnym, jak i w³adzom 

publicznym na wykorzystywanie danych 

osobowych na niespotykan¹ dot¹d skalê. 

Sytuacja ta sprawi

podjê³a przygotowania do przeprowadzenia 

kompleksowej reformy istniej¹cego w Unii 

Europejskiej systemu ochrony danych, 

dotychczas regulowanego na podstawie:

przepisów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 

   Europejskiego i Rady z dnia 24 paŸdziernika 

   1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

   w zakresie przetwarzania danych osobowych 

   i swobodnego przep³ywu tych danych

Decyzji Ramowej Rady 2008/977/WSiSW 

   z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 

   danych osobowych przetwarzanych w ramach 

   wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach 

   karnych 

i tym samym wprowadzenia spójnej polityki 

unijnej w zakresie prawa do ochrony danych 

osobowych.

zybki rozwój technologiczny przejawiaj

³a, ¿e Komisja Europejska 

·  

·  

Nowe wytyczne unijne

Pod obrady Komisji Europejskiej trafi³ projekt 

rozporz¹dzenia w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przep³ywu tych 

danych (ogólna regulacja dotycz¹ca ochrony 

danych osobowych), opracowany przez 

Parlament Europejski i Radê. 

Wprowadza on szereg istotnych modyfikacji 

wzglêdem dotychczasowych przepisów z zakresu 

ochrony danych osobowych. Najwa¿niejsze 

z nich obejmuj¹:

zdefiniowanie nowych pojêæ, takich jak 

   „naruszenie danych osobowych”, „dane 

   genetyczne”, „wi¹¿¹ce zasady korporacyjne”

wprowadzenie dodatkowych zasad przetwarzania 

   danych osobowych– przejrzystoœci oraz 

   minimalizacji 

na³o¿enie dodatkowych obowi¹zków 

   informacyjnych na administratorów wzglêdem 

   podmiotów danych dotycz¹cych m.in. okresu 

   przechowywania danych, prawa do wniesienia 

   skargi w zwi¹zku z miêdzynarodowym 

   transferem danych, prawa do sprostowania 

   i usuwania danych oraz obligatoryjnego 

   zg³oszenia naruszenia bezpieczeñstwa

wzmocnienie pozycji i uprawnieñ wewnêtrznych 

   organów ochrony danych osobowych, przede 

   wszystkim poprzez mo¿liwoœæ nak³adania 

   kar finansowych za naruszenia przepisów 

   o ochronie danych osobowych w wysokoœci 

   do 1 mln EURO lub do 2 proc. rocznego obrotu 

   firmy na ca³ym œwiecie

doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych 

   s¹dowej ochrony w przypadku naruszenia 

   danych osobowych i ustanowienie wspólnych 

   zasad postêpowania s¹dowego

powo³anie Europejskiego Inspektora Ochrony 

   Danych Europejskiej Rady ds. Ochrony Danych 

   Osobowych, który zast¹pi dzia³aj¹c¹ dotychczas 

   Grupê Robocz¹ powo³an¹ na podstawie art. 

   29 dyrektywy 95/46/WE
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ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ochrony 

   Danych Osobowych w sk³adzie szefów 

   organów ochrony danych osobowych ka¿dego 

   z pañstw cz³onkowskich oraz Europejskiego 

   Inspektora Ochrony Danych

doprecyzowanie zasad transferu danych 

   do krajów trzecich, w tym sformu³owanie 

   kryteriów odpowiedniego poziomu ochrony, 

   a w przypadku jego braku - mo¿liwoœæ 

   przekazywania danych do krajów trzecich 

   na podstawie uprzedniej zgody organu 

   nadzoru w oparciu o standardowe klauzule 

   ochronne, wi¹¿¹ce regu³y korporacyjne 

   oraz klauzule umowne

wprowadzenie odstêpstw od ogólnych 

   zasad transferu danych w zakresie m.in. 

   transferu danych miêdzy organami 

   ochrony konkurencji, podatkowymi, 

   celnymi, ubezpieczeñ spo³ecznych

okreœlenie dodatkowych uprawnieñ 

   podmiotów danych, w tym do:

   „bycia zapomnianym” – tj. prawo do 

      ¿¹dania usuniêcia danych przez 

      administratora i powstrzymywania siê 

      od dalszego ich rozpowszechniania

   uzyskania kopii przetwarzanych danych 

      w formie elektronicznej lub strukturalnej

   sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

      dla celów marketingu bezpoœredniego

   sprzeciwu wobec dzia³añ maj¹cych na 

      celu pozyskanie profilu danej osoby, 

      czyli automatycznego przetwarzania 

      danych osobowych maj¹cych oceniæ 

      osobiste aspekty odnosz¹ce siê do 

      osoby fizycznej.
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Jednoczeœnie, KE debatuje tak¿e nad drugim 

dokumentem - projektem dyrektywy w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych przez w³aœciwe organy 

w celu zapobiegania, wykrywania i œcigania 

przestêpstw oraz wykonywania sankcji karnych

i swobodnego przep³ywu tych danych.

Podsumowanie 

Projekty nowych regulacji w zakresie ochrony 

danych osobowych s¹ odpowiedzi¹ na 

wyzwania gospodarki rynkowej i nieustanny 

postêp technologiczny. Ich celem jest nie tylko 

zwiêkszenie ochrony danych osobowych, ale 

tak¿e zebranie i ujednolicenie rozproszonych 

dotychczas przepisów.
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