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Komitetu Ministrów państw członkowskich
w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
podczas tworzenia profilii
(Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 23 listopada 2010 r.
podczas 1099. posiedzenia Wiceministrów)
Komitet Ministrów,
Zważywszy, że celem Rady Europy jest urzeczywistnienie jak najściślejszego związku między
jej państwami członkowskimi;
Zważywszy, że technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) pozwalają na zbieranie na
wielką skalę danych, w tym danych osobowych, zarówno w sektorze publicznym jak i
prywatnym oraz że technologie te wykorzystywane są dla wielu celów, w tym do świadczenia
usług powszechnie akceptowanych i cenionych przez społeczeństwo, konsumentów i
gospodarkę, jednocześnie zauważając jednak, że nieustanny rozwój zbieżnych technologii
tworzy nowe wyzwania dotyczące pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych;
Zważywszy, że wyżej wspomniane zbieranie i przetwarzanie może mieć miejsce w różnych
sytuacjach, dla różnych celów i dotyczyć różnych rodzajów danych, takich jak dane o ruchu i
zapytania internautów, nawyki konsumenckie, dane o aktywności, stylu życia i zachowaniu
użytkowników urządzeń telekomunikacyjnych, w tym dane geolokalizacyjne oraz dane
pochodzące w szczególności z portali społecznościowych, systemów wideonadzoru, systemów
biometrycznych oraz systemów identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), zapowiadających
„Internet przedmiotów”; zważywszy, że pożądane jest ocenianie różnych sytuacji i celów w
zróżnicowany sposób;
Zważywszy, że zebrane w ten sposób dane przetwarzane są przez specjalistyczne
oprogramowanie w celu przeliczenia, porównania i korelacji statystycznej, w celu stworzenia
profili, które mogą być wykorzystywane na rozmaite sposoby i w różnych celach oraz powstają
zwykle przez zestawienie danych pobranych od kilku użytkowników; zważywszy także, że dzięki
rozwojowi ICT operacja taka nie wymaga dużego nakładu środków;
Zważywszy, że poprzez łączenie dużej liczby indywidualnych, w tym również anonimowych,
obserwacji technika tworzenia profili może wywierać wpływ na zainteresowane osoby poprzez
umieszczanie ich w pierwotnie zdefiniowanych kategoriach, bardzo często bez ich wiedzy;
Zważywszy, że profile przypisane osobom, których dane dotyczą, umożliwiają tworzenie
nowych danych osobowych, innych niż te, które sama osoba, której dane dotyczą podała
administratorowi lub których znajomości przez administratora może w uzasadniony sposób się
spodziewać;
Zważywszy, że brak przejrzystości, a nawet „niewidzialność” tworzenia profili oraz brak
dokładności, mogące wynikać z automatycznego zastosowania przyjętych z góry reguł
wnioskowania może powodować poważne zagrożenia dla praw i wolności obywateli;
Zważywszy w szczególności, że ochrona praw podstawowych, w szczególności prawa do
prywatności i ochrony danych osobowych, wymaga istnienia różnych i niezależnych sfer życia,
w których każda osoba może kontrolować sposób, w jaki korzysta ze swej tożsamości;
Zważywszy, że tworzenie profili może być prowadzone w uprawnionym interesie zarówno osoby
je stosującej jak i osoby, której są przypisywane, na przykład jeśli stosuje się je dla poprawy
segmentacji rynku, analizy ryzyka, wykrywania oszustw czy dostosowywania oferty
świadczonych usług do popytu, oraz że z tego względu może ono przynieść korzyści
użytkownikom, gospodarce i całemu społeczeństwu;

Zważywszy jednak również, że przypisanie danej osobie profilu może prowadzić do
nieusprawiedliwionego pozbawienia jej dostępu do pewnych dóbr i usług, naruszając w ten
sposób zasadę niedyskryminacji;
Zważywszy także, że techniki profilowania podkreślające powiązania pomiędzy danymi
szczególnie chronionymi w rozumieniu art. 6 Konwencji o ochronie osób w związku z
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Konwencja 108 Rady Europy, dalej zwana
„Konwencją 108”) i innymi danymi mogą umożliwić wytworzenie nowych danych szczególnie
chronionych dotyczących osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, jak również,
że tego rodzaju profilowanie może narazić obywateli na szczególnie wysokie ryzyko
dyskryminacji i ataków na ich prawa osobiste i godność;
Zważywszy, że tworzenie profili dzieci może mieć dla nich poważne konsekwencje przez całe
ich życie i że nie są one zdolne samodzielnie udzielić dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody
na zebranie ich danych osobowych dla celów profilowania, konieczne jest podjęcie
szczególnych, odpowiednich środków w celu ochrony dzieci, uwzględniających najlepszy
interes dziecka i rozwój jego osobowości zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Dziecka;
Zważywszy, że nawet legalne wykorzystanie profili bez ostrzeżeń i odpowiednich zabezpieczeń
może prowadzić do poważnego naruszenia godności ludzkiej oraz innych podstawowych praw i
wolności, w tym praw obywatelskich i interesów gospodarczych;
Pozostając w przekonaniu, że pożądane jest uregulowanie kwestii profilowania w odniesieniu
do ochrony danych osobowych, które pozwoli na ochronę podstawowych praw i wolności
obywateli, w szczególności prawa do prywatności oraz do zapobiegania dyskryminacji ze
względu na płeć, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie i przekonania, niepełnosprawność,
wiek czy orientację seksualną;
Przypominając w związku z tym ogólne zasady ochrony danych ustanowione w Konwencji 108;
Przypominając, że każdej osobie winno przysługiwać prawo dostępu do jej danych oraz że
każda osoba powinna znać zasady kierujące profilowaniem, jakkolwiek prawo to nie może
negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w szczególności na tajemnicę handlową,
prawo własności intelektualnej czy prawo autorskie chroniące oprogramowanie;
Przypominając o konieczności zastosowania się do istniejących zasad określonych w
odpowiednich rekomendacjach Rady Europy, w szczególności w rekomendacji Rec (2002) 9 w
sprawie ochrony danych osobowych zbieranych i przetwarzanych dla celów ubezpieczeniowych
oraz rekomendacji R (97) 18 w sprawie ochrony danych osobowych zbieranych i
przetwarzanych dla celów statystycznych;
Mając na względzie Konwencję Rady Europy w sprawie cyberprzestępczości (Konwencja nr
185 – Konwencja Budapeszteńska), zawierającą przepisy dotyczące zatrzymywania, zbierania i
wymiany danych, podlegające warunkom i zabezpieczeniom zapewniającym odpowiednią
ochronę praw i wolności ludzkich;
Mając na względzie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ETS nr 5) w interpretacji
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowe zagrożenia wynikające z wykorzystania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
Zważywszy, że ochrona godności ludzkiej i innych podstawowych praw i wolności w odniesieniu
do profilowania może być skuteczna tylko i wyłącznie jeśli wszystkie zainteresowane strony
współpracują podczas tworzenia profili osób w sposób rzetelny i zgodny z prawem.
Mając na względzie, że mobilność obywateli, globalizacja rynków i wykorzystanie nowych
technologii wymagają transgranicznej wymiany informacji, również w kontekście tworzenia

profili, a co za tym idzie – porównywalnej ochrony danych we wszystkich państwach
członkowskich Rady Europy.
Zaleca władzom państw członkowskich:
1. Zastosowanie środków dla zapewnienia, że zasady wyszczególnione w Załączniku do
niniejszej rekomendacji znajdą odzwierciedlenie w ich ustawodawstwie i praktyce;
2. zapewnienie rozpowszechniania znajomości zasad określonych w Załączniku do
niniejszej rekomendacji wśród obywateli, organów władzy publicznej oraz podmiotów
publicznych i prywatnych, w szczególności tych biorących udział w tworzeniu profili i
korzystających z nich, na przykład projektantów i dostawców oprogramowania,
projektantów profili, dostawców usług łączności elektronicznej i usług społeczeństwa
informacyjnego oraz organów standaryzacji i ochrony danych osobowych,
3. zachęcanie wyżej wymienionych obywateli, władz i podmiotów publicznych i prywatnych
do promowania mechanizmów samoregulacji, takich jak kodeksy postępowania
zapewniające poszanowanie danych osobowych i prywatności oraz do wdrażania
technologii opisanych w Załączniku do niniejszej rekomendacji.
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1.

Definicje

Dla potrzeb niniejszej rekomendacji:
a. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Informacji nie uważa
się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych
kosztów, czasu lub działań.
b. „Dane szczególnie chronione” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie
rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne lub inne, jak również dane dotyczące
zdrowia, życia płciowego, i wyroków skazujących oraz inne dane określone jako
szczególnie chronione w ustawodawstwie krajowym.
c. „Przetwarzanie danych” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych
częściowo lub całkowicie takich jak, przechowywanie, konserwacja, adaptacja lub
modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie, łączenie
lub zestawianie oraz usuwanie lub niszczenie danych.
d. „Profil” oznacza zestaw danych charakteryzujący kategorię osób, który ma zostać
zastosowany odniesieniu do danej osoby.
e. „Tworzenie profili” oznacza automatyczną technikę przetwarzania danych polegającą na
przypisaniu danej osobie „profilu” w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź
analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
f.

„Usługa społeczeństwa informacyjnego” oznacza jakąkolwiek usługę, świadczoną
zwykle za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną.

g. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, agencję
lub inny podmiot, który samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami określa
cele i środki zbierania i przetwarzania danych.
h. „Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, agencję
lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

2.

Zasady ogólne

2.1 Podczas zbierania i przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą rekomendacją
winno zostać zagwarantowane poszanowanie podstawowych praw i wolności, w
szczególności prawa do prywatności oraz zasady niedyskryminacji.
2.2 Państwa członkowskie winny wspierać projektowanie i wykorzystanie procedur i
systemów zgodnych z zasadami ochrony danych prywatności już w fazie ich
planowania, w szczególności poprzez zastosowanie technologii wspierających
prywatność. Winny także podejmować odpowiednie środki przeciw rozwijaniu i
wykorzystywaniu technologii mających, w całości lub częściowo, na celu nielegalne
omijanie środków technologicznych chroniących prywatność.
3.

Ogólne zasady zbierania i przetwarzania danych dla celów tworzenia profili

A. Zgodność z prawem
3.1 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w związku z tworzeniem profili winno
odbywać się w sposób rzetelny, zgodny z prawem, proporcjonalny i w określonym,
uzasadnionym celu.
3.2 Dane osobowe wykorzystywane w kontekście profilowania winny być odpowiednie,
istotne i nienadmierne w stosunku do celów, dla których zostały zebrane bądź w których
będą przetwarzane.
3.3 Dane osobowe wykorzystywane w kontekście profilowania winny być przechowywane w
postaci, która umożliwi identyfikację osób, których dane dotyczą przez okres nie dłuższy
niż niezbędny dla celów, dla których dane te zostały zebrane i są przetwarzane.
3.4 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w związku z tworzeniem profili może być
prowadzone jedynie:
a. jeśli jest przewidziane przepisami prawa
b. jeśli jest dozwolone przepisami prawa i:
-

osoba, której dane dotyczą lub jej pełnomocnik wyraziła na nie konkretną, świadomą i
dobrowolną zgodę;

-

jest niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
do podjęcia środków przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

-

jest niezbędne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla
wykonania oficjalnych uprawnień przysługujących administratorowi lub stronie trzeciej,
której udostępnione zostały dane;

-

jest niezbędne do realizacji uprawnionych interesów administratora lub strony bądź stron
trzecich, którym ujawnione zostały profile bądź dane, chyba, że przeważają nad nimi
podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą;

-

jest niezbędne w uprawnionym interesie osoby, której dane dotyczą

3.5 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w związku z tworzeniem profili osób, które
nie są w stanie samodzielnie wyrazić dobrowolnej, konkretnej i świadomej zgody winno
być zakazane, chyba, że odbywa się w uzasadnionym interesie osoby, której dane
dotyczą lub w przeważającym interesie publicznym, pod warunkiem istnienia
odpowiednich zabezpieczeń prawnych.

3.6 W przypadku wymogu uzyskania zgody, na administratorze spoczywa obowiązek
udowodnienia, że osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na profilowanie w sposób
świadomy, określony w Rozdziale 4.
3.7 O ile to możliwe, i o ile zamawiana usługa nie wymaga znajomości tożsamości osoby,
której dane dotyczą, każda osoba powinna mieć dostęp do informacji o dobrach i
usługach oraz do samych dóbr i usług bez konieczności podawania danych osobowych
ich dostawcy. W celu zapewnienia dobrowolnej, wyraźnej i świadomej zgody na
profilowanie, dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego winni domyślnie zapewnić
nieoparty na profilowaniu dostęp do informacji o swoich usługach.
3.8 Dystrybucja i wykorzystanie, bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, oprogramowania
mającego na celu prowadzenie w związku z profilowaniem obserwacji lub monitoringu
wykorzystania określonego terminala lub sieci łączności elektronicznej, jest dozwolone
jedynie jeśli posiada odpowiednie podstawy w prawie krajowym, którym towarzyszą
odpowiednie zabezpieczenia.
B. Jakość danych
3.9 Administrator danych winien podjąć odpowiednie środki w celu poprawy czynników
wpływających na niedokładność danych i ograniczenia ryzyka błędów nierozerwalnie
związanego z profilowaniem.
3.10
Administrator danych powinien okresowo, w rozsądnym odstępie czasu dokonać
ponownego przeglądu jakości wykorzystanych danych i wniosków statystycznych.
C. Dane szczególnie chronione
3.11
Zbieranie i przetwarzanie danych szczególnie chronionych w związku z
tworzeniem profili winno być zabronione, o ile dane takie nie są niezbędne dla
określonych, uprawnionych celów przetwarzania i pod warunkiem, że prawo krajowe
zapewnia odpowiednie zabezpieczenia. Jeśli wymagana jest zgoda, w przypadku
przetwarzania danych szczególnie chronionych winna to być zgoda wyraźna.
4.

Informacje

4.1 Podczas zbierania danych osobowych w związku z tworzeniem profili, administrator
winien podać osobom, których dane dotyczą, informacje dotyczące:
a) wykorzystania ich danych w związku z tworzeniem profili;
b) celów, dla których prowadzone jest profilowanie;
c) wykorzystywanych kategorii danych osobowych;
d) tożsamości administratora zbioru danych i, jeśli zajdzie taka potrzeba, jego
przedstawiciela;
e) istnienia odpowiednich zabezpieczeń;
f)

wszelkie informacje niezbędne dla zagwarantowania uczciwości procesu tworzenia
profili, dotyczące:

- kategorii osób lub podmiotów, którym mogą zostać przekazane dane osobowe i cele
takiego przekazywania;
- możliwości (jeśli istnieje) odmowy lub wycofania zgody i ich konsekwencji;

- warunków wykonywania prawa dostępu, sprzeciwu i poprawiania danych oraz prawa do
wniesienia skargi przed odpowiednim organem;
- osób lub podmiotów, od których są lub będą zbierane dane osobowe;
- obowiązkowego lub dobrowolnego charakteru odpowiedzi na pytania wykorzystywane do
zbierania danych osobowych i konsekwencji nieudzielenia odpowiedzi;
- długości czasu przechowywania danych;
- przewidywanych efektów przypisania profilu osobie, której dane dotyczą.
4.2 W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, administrator
winien udzielić jej informacji wymienionych w punkcie 4.1 najpóźniej w chwili zbierania.
4.3 W przypadku zbierania danych osobowych od innych podmiotów, administrator winien
udzielić osobie, której dane dotyczą informacji wymienionych w punkcie 4.1 niezwłocznie po
zapisaniu danych lub, jeśli planowane jest przekazanie tych danych stronie trzeciej,
najpóźniej w momencie pierwszego takiego przekazania.
4.4 W przypadku zebrania danych osobowych bez zamiaru wykorzystania ich do tworzenia
profili i późniejszego przetwarzania ich w związku z profilowaniem, administrator winien
udzielić tych samych informacji, które wymienione zostały w punkcie 4.1.
4.5 Zawarte w punktach 4.2, 4.3 i 4.4 zobowiązanie do udzielenia informacji osobom,
których dane dotyczą nie ma zastosowania, jeśli:
a) osoba, której dane dotyczą otrzymała już te informacje;
b) udzielenie informacji jest niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku;
c) przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych dla celów profilowania posiada
wyraźne podstawy w prawie krajowym.
W przypadkach wymienionych w podpunktach b) i c) należy zapewnić odpowiednie
zabezpieczenia.
4.6 Informacje udzielone osobie, której dane dotyczą, winny być odpowiednie i dostosowane
do okoliczności.
5.

Prawa osób, których dane dotyczą

5.1 Osoba, której dane dotyczą, która podlega, lub podlegała profilowaniu, ma prawo, na
własną prośbę, otrzymać od administratora, w rozsądnym czasie i zrozumiałej formie,
informacje dotyczące:
a) jej danych osobowych;
b) motywów przetwarzania jej danych i przypisania jej profilu, przynajmniej w przypadku
decyzji zautomatyzowanej;
c) celu, w jakim przeprowadzono profilowanie, i kategorii osób lub podmiotów, którym
mogą zostać przekazane dane.
5.2 Osoby, których dane dotyczą winny mieć możliwość, w zależności od potrzeb,
bezpiecznego poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w
przypadku, gdy profilowanie związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonywane

jest niezgodnie z przepisami prawa krajowego wdrażającymi postanowienia niniejszej
rekomendacji.
5.3 O ile profilowanie związane z przetwarzaniem danych nie jest przewidziane prawnie,
osoba, której dane dotyczą winna mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu, z powołaniem
odpowiedniej podstawy prawnej związanej z jej sytuacją, wobec wykorzystania jej danych
osobowych dla celów profilowania. Jeśli sprzeciw zostanie uznany za zasadny, profilowanie
nie powinno dłużej odbywać się z wykorzystaniem danych osobowych osoby, której dane
dotyczą. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, nie musi przedstawiać żadnego uzasadnienia.
5.4 Jeśli zgodnie z rozdziałem 6 istnieją podstawy dla ograniczenia praw określonych w
niniejszym rozdziale, decyzję w tej sprawie należy przedstawić osobie, której dane dotyczą
w sposób umożliwiający zapisanie tego faktu, z powołaniem podstaw faktycznych i
prawnych dla takiego ograniczenia.
Informację taką można pominąć w przypadku istnienia powodów, które zagrażałyby celowi
ograniczenia. W takich przypadkach, należy udzielić osobie, której dane dotyczą informacji
o możliwości zakwestionowania decyzji przed odpowiednim krajowym organem
nadzorczym, organem sądowniczym lub sądem.
5.5 Osoba podlegająca decyzji mającej dla niej skutki prawne lub w istotny sposób
wpływającej na jej sytuację, podjętej wyłącznie na podstawie profilowania, winna mieć
możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiej decyzji, chyba że:
a) istnieją dla niej podstawy prawne, określające również środki zabezpieczenia
uprawnionych interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez umożliwienie
im przedstawienia ich punktu widzenia;
b) decyzja została podjęta podczas wykonywania umowy, której osoba, której dane dotyczą
jest stroną lub podejmowania środków wstępnych na żądanie osoby, której dane dotyczą, a
uprawnione interesy osoby, której dane dotyczą są w odpowiedni sposób chronione.
6. Wyjątki i ograniczenia
W przypadku, gdy jest to niezbędne w społeczeństwie demokratycznym ze względów
bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego bądź interesów gospodarczych
państwa, bądź dla zapobiegania i zwalczania przestępstw karnych lub ochrony osoby, której
dane dotyczą bądź praw i wolności innych osób, państwa członkowskie nie są zobowiązane
do stosowania przepisów zawartych w rozdziałach 3, 4 i 5 niniejszej rekomendacji, jeśli
istnieją dla tego podstawy prawne.
7. Środki odwoławcze
Prawo krajowe winno zapewniać odpowiednie kary i środki odwoławcze za naruszenia
przepisów tego prawa wdrażających zasady zawarte w niniejszej rekomendacji.
8. Bezpieczeństwo danych
8.1 Należy podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa krajowego
wdrażającymi zasady ustanowione w niniejszej rekomendacji w celu ochrony przed
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, nieuprawnionym
dostępem, zmienianiem, przekazywaniem lub bezprawnym przetwarzaniem danych w inny
sposób.
Środki te winny zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa danych z uwzględnieniem
stanu rozwoju technologii oraz wrażliwego charakteru danych osobowych zbieranych i

przetwarzanych w kontekście tworzenia profili i oceny potencjalnych zagrożeń. Należy
również w odpowiednim terminie dokonać ich przeglądu.
8.2 Administratorzy winni, zgodnie z prawem krajowym, opracować odpowiednie regulaminy
wewnętrzne, uwzględniając w nich odpowiednie zasady niniejszej rekomendacji.
8.3 W razie potrzeby administratorzy winni powołać niezależną osobę odpowiedzialną za
bezpieczeństwo systemów informacyjnych i ochronę danych, wykwalifikowaną do udzielania
porad w tym zakresie.
8.4 Administratorzy winni wybierać przetwarzających, którzy zapewniają odpowiednie
zabezpieczenie aspektów technicznych i organizacyjnych prowadzonego przetwarzania
oraz zapewnić zastosowanie tych zabezpieczeń oraz, w szczególności, prowadzenie
przetwarzania zgodnie z udzielonymi przez nich instrukcjami.
8.5 Należy wprowadzić odpowiednie środki w celu zapobieżenia możliwości wykorzystania
anonimowych, sumarycznych danych statystycznych wykorzystywanych podczas
profilowania do ponownej identyfikacji osób, których dane dotyczą.
9. Organy nadzorcze
9.1 Państwa członkowskie winny udzielić jednemu lub więcej niezależnym organom
mandatu do zapewnienia zgodności z ustawodawstwem krajowym wdrażającym zasady
zawarte w niniejszej rekomendacji oraz mu niezbędnych uprawnień śledczych i
interwencyjnych, w szczególności do rozpatrywania skarg składanych przez obywateli.
9.2 Ponadto, w przypadku operacji tworzenia profili niosących za sobą szczególne
zagrożenie dla prywatności i danych osobowych, państwa członkowskie mogą:
a) zobowiązać administratorów do zgłaszania takiego przetwarzania z wyprzedzeniem
organowi nadzorczemu,
b) poddać takie operacje kontroli a priori przez organ nadzorczy.
9.3 Wyżej wymienione organy winny poinformować społeczeństwo o zastosowaniu
ustawodawstwa wdrażającego zasady ustanowione w niniejszej rekomendacji.

i

Podczas przyjmowania niniejszej rekomendacji:
- zgodnie z art. 10.2.c Zasad Postępowania Wiceministrów, przedstawicielka Wielkiej Brytanii
zastrzegła prawo swego rządu do niezastosowania się do niej.

