Europejska Rada Ochrony Danych – Osiemnaste posiedzenie plenarne: ocena RODO; wytyczne
dotyczące art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO dotyczące przekazywania danych
osobowych między organami publicznymi EOG i spoza EOG; oświadczenie w sprawie wpływu
transakcji połączenia na prywatność

Bruksela, 20 lutego - 18 i 19 lutego br. organy ochrony danych z EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony
Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD), spotkali się na osiemnastym
posiedzeniu plenarnym. Podczas posiedzenia omówiono szeroki zakres tematów.

EROD i poszczególne organy nadzorcze z EOG przyczyniły się do oceny i przeglądu RODO zgodnie
z wymogami art. 97 RODO
EROD jest zdania, że stosowanie RODO w pierwszych 20 miesiącach zakończyło się powodzeniem.
Chociaż zapotrzebowanie na wystarczające zasoby dla wszystkich organów nadzorczych jest nadal
niepokojące i nadal istnieją pewne wyzwania, wynikające na przykład z sieci procedur krajowych, Rada
jest przekonana, że współpraca między organami nadzorczymi zaowocuje wspólną kulturą ochrony
danych i spójną praktyką. EROD analizuje możliwe rozwiązania w celu przezwyciężenia tych wyzwań i
ulepszenia istniejących procedur współpracy. Wzywa także Komisję Europejską do sprawdzenia, czy
procedury krajowe wpływają na skuteczność procedur współpracy i uważa, że ostatecznie prawodawcy
mogą również odegrać rolę w zapewnieniu dalszej harmonizacji. W swojej ocenie EROD odnosi się
również do takich kwestii jak: narzędzia międzynarodowego przekazywania danych, wpływ na MŚP,
zasoby organów nadzorczych i rozwój nowych technologii. EROD stwierdza, że w tej chwili zmiana
RODO byłaby przedwczesna.
EROD przyjęła projekt wytycznych w celu dalszego wyjaśnienia stosowania art. 46 ust. 2 lit. a) i art.
46 ust. 3 lit. b) RODO
Artykuły te dotyczą przekazywania danych osobowych od organów publicznych lub organów z EOG do
organów publicznych w krajach trzecich lub do organizacji międzynarodowych, w przypadku gdy takie
przekazywanie nie jest objęte decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Wytyczne zalecają,
które zabezpieczenia należy wdrożyć w prawnie wiążących instrumentach (art. 46 ust. 2 lit. a)) lub w
uzgodnieniach administracyjnych (art. 46 ust. 3 lit. b)), aby zapewnić, że poziom ochrony osób
fizycznych przewidziany w RODO będzie osiągnięty a nie osłabiony. Wytyczne zostaną przedłożone do
konsultacji społecznych.
Oświadczenie w sprawie wpływu transakcji połączenia na prywatność
Po ogłoszeniu zamiaru Google LLC przejęcia Fitbit, EROD przyjęła oświadczenie podkreślające, że
ewentualne dalsze połączenie i gromadzenie wrażliwych danych osobowych dotyczących osób w
Europie przez dużą firmę technologiczną może wiązać się z wysokim zagrożeniem dla prywatności i
ochrony danych. EROD przypomina stronom proponowanego połączenia o ich zobowiązaniach
wynikających z RODO oraz o konieczności przeprowadzenia pełnej oceny wymogów ochrony danych i
wpływu połączenia na prywatność w przejrzysty sposób. Rada wzywa strony do ograniczenia
potencjalnych zagrożeń dla prawa do prywatności i ochrony danych przed powiadomieniem Komisji
Europejskiej o połączeniu. EROD rozważy wszelkie skutki dla ochrony danych osobowych w EOG i jest
gotowa udzielić porady WE, jeżeli zostanie o to poproszona.

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.

