Bruksela, 4 grudnia – 2 i 3 grudnia br. organy ochrony danych z EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony
Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD), spotkali się na szesnastej sesji
plenarnej. Podczas sesji plenarnej omówiono szeroki zakres tematów.

Opinia na podstawie art. 64 RODO w sprawie wymogów akredytacji dla podmiotów monitorujących
kodeksy postępowania przedłożone EROD przez brytyjski organ nadzorczy
EROD wydała opinię na temat projektu decyzji brytyjskiego organu nadzorczego w sprawie wymogów
akredytacji dla podmiotów monitorujących kodeksy postępowania. Opinia ma na celu zapewnienie
spójności i prawidłowego stosowania tych wymogów wśród spółek z EOG. W opinii, EROD proponuje
pewne zmiany w projekcie wymogów akredytacji, aby zapewnić spójne stosowanie akredytacji
podmiotów monitorujących.
Odpowiedź na prośbę BEREC o wytyczne dotyczące zmiany wytycznych w sprawie zasad neutralności
sieci
EROD przyjęła odpowiedź na pismo Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC) dot. prośby o wytyczne w sprawie obecnych ram ochrony danych w UE. W piśmie Rada wyraża
obawy dotyczące przetwarzania nazw domen i adresów URL do celów zarządzania ruchem i rozliczeń
(oferty o zerowej ocenie).
EROD zachęca usługi dostępu do internetu (IAS) oraz, w stosownych przypadkach BEREC, do
definiowania i uzgadniania mniej inwazyjnych i bardziej znormalizowanych sposobów zarządzania
ruchem internetowym, interoperacyjnych w różnych IAS, które nie są oparte na wykorzystaniu
adresów URL i nazw domen.
Wytyczne w sprawie „kryteriów prawa do bycia zapomnianym w sprawach dotyczących
wyszukiwarek zgodnie z RODO” (część 1)
EROD przyjęła projekt wytycznych dotyczących „kryteriów prawa do bycia zapomnianym w sprawach
dotyczących wyszukiwarek zgodnie z RODO”. Wytyczne zawierają interpretację art. 17 RODO w
odniesieniu do podstaw i wyjątków dotyczących żądania o usunięcie danych z listy skierowanych do
dostawców wyszukiwarek i stanowią aktualizację wytycznych z 2014 r. dotyczących wdrożenia wyroku
w sprawie Costeja wydanego przez Grupę Roboczą Art. 29 (WP29). Wytyczne te, które zostaną
przedstawione do konsultacji społecznych, zostaną uzupełnione innym zestawem wytycznych
dotyczących kryteriów rozpatrywania skarg dotyczących odmowy usunięcia z listy.

Informacja dla redaktorów :
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają
niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz będą
udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

