OŚWIADCZENIE PRASOWE

Bruksela, 15 grudnia 2016 r.
Wydane przez Grupę Roboczą Artykułu 29 ds. Ochrony Danych
POSIEDZENIE PLENARNE GRUPY ROBOCZEJ ARTYKUŁU 29 W GRUDNIU
2016 R.
Podczas grudniowego posiedzenia Grupy Roboczej Artykułu 29 (GR Art. 29) omówiono
określone istotne kwestie dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO) oraz Tarczy prywatności, jak również stosowania środków w zakresie
egzekwowania prawa w sprawach transgranicznych.
1. WDROŻENIE RODO
- Przyjęcie wytycznych i najczęściej zadawanych pytań dla administratorów i
przetwarzających,
Zgodnie ze swoim Planem działania na 2016 r. uzgodnionym w lutym 2016 r. GR Art. 29
przyjęła podczas grudniowego posiedzenia plenarnego następujące dokumenty:
- Wytyczne i najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa do przenoszenia danych,
- Wytyczne i najczęściej zadawane pytania dotyczące inspektorów ochrony danych oraz
- Wytyczne i najczęściej zadawane pytania dotyczące wiodącego organu nadzorczego.
Opracowaniu tych wytycznych sprzyjała pełna współpraca i wkłady ze strony różnych
interesariuszy, w szczególności w ramach warsztatów zorganizowanych przez GR Art. 29 w
lipcu 2016 r. oraz krajowych konsultacji przeprowadzonych przez niektóre organy ochrony
danych.
Ponadto GR Art. 29 czeka na wszelkie dodatkowe uwagi interesariuszy do przyjętych
wytycznych do końca stycznia 2017 r.
Uwagi do wytycznych można przesyłać na następujące adresy: JUST-ARTICLE29WPSEC@ec.europa.eu oraz presidenceg29@cnil.fr.
Wytyczne dotyczące ocen skutków dla ochrony danych i certyfikacji będą gotowe w 2017 r.
- Wewnętrzne prace dotyczące współpracy
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GR Art. 29 ustaliła swoje ostateczne stanowisko w sprawie cech systemu przyszłej
współpracy między organami ochrony danych. Dokumenty przedstawiające stanowiska w
sprawie wzajemnej współpracy, mechanizmu kompleksowej współpracy oraz wspólnych
działań zostały uzgodnione i będą testowane w praktyce przez organy ochrony danych w 2017
r. Ponadto GR Art. 29 pracuje nad swoją nową formą prawną działania – Europejską Radą
Ochrony Danych (EROD), w zakresie kwestii administracyjnych i regulaminu.
GR Art. 29 zwróciła także uwagę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na wagę
utworzenia w odpowiednim czasie przyszłej platformy IT, aby była gotowa do maja 2018 r.
- Plan działania na 2017 r.
GR Art. 29 omówiła także swój przyszły Plan działania na 2017 r., który określi priorytetowe
kwestie, którymi GR Art. 29 ma zająć się w przyszłym roku.
W tym kontekście w kwietniu 2017 r. odbędą się nowe warsztaty, podczas których nowi
interesariusze zostaną poproszeni o przedstawienie swoich poglądów i uwag na różne tematy.
Ponadto w maju 2017 r. zostanie zorganizowane spotkanie w Paryżu, podczas którego nasi
międzynarodowi odpowiednicy zostaną poproszeni o wymianę poglądów na temat RODO i
jego wdrożenia przez GR Art. 29.
2. TARCZA PRYWATNOŚCI
Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego GR Art. 29 miała możliwość doprecyzowania
wdrożenia Tarczy prywatności.
W tym celu GR Art. 29 przyjęła specjalne narzędzia komunikacji zarówno dla osób
fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. Narzędzia te zostaną opublikowane na stronie
internetowej GR Art. 29 i będą mogły być wykorzystywane przez wszystkie krajowe organy
ochrony danych jako podstawa komunikacji między nimi. Ponadto podczas posiedzenia
plenarnego wysłuchano przedstawicieli strony amerykańskiej: Departamentu Handlu USA,
Federalnej Komisji Handlu oraz Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego, jak również
Rzecznika ds. tarczy prywatności UE-USA. GR Art. 29 uważa, że ważne jest ustanowienie
silnej współpracy z jej odpowiednikami w USA dotyczącej praktycznych aspektów Tarczy
prywatności.
GR Art. 29 potwierdziła, że podejmie się roli „centralnego organu UE”. Centralny organ UE
to organ UE ds. rozpatrywania skarg indywidualnych ustanowiony w ramach mechanizmu
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przekazywanych do USA w celach handlowych i do których następnie ma miejsce dostęp ze
względów bezpieczeństwa narodowego.
GR Art. 29 kontynuowała dyskusje na temat treści wspólnego przeglądu rocznego Tarczy
prywatności, który ma być przeprowadzony przez Komisję Europejską z udziałem organów
ochrony danych w 2017 r.
3. PODGRUPA DS. EGZEKWOWANIA PRAWA
GR Art. 29 potwierdziła informację o wznowieniu działań podgrupy ds. egzekwowania prawa
odpowiedzialnej głównie za koordynowanie działań w zakresie egzekwowania prawa
organów ochrony danych w sprawach transgranicznych.
Podgrupa ds. egzekwowania prawa przyjęła list, który ma być wysłany do WhatsApp w
następstwie właściwej procedury dochodzeniowej wszczętej przez GR Art. 29 w październiku
2016 r.
Przewodniczący holenderskiego i hiszpańskiego organu ochrony danych dalej będą pracowali
jako koordynatorzy tej podgrupy.
***
Odbyły się wybory wiceprzewodniczących GR Art. 29, podczas których na pierwszą kadencję
wybrano Przewodniczącego belgijskiego organu ochrony danych oraz odnowiono kadencję
Przewodniczącego bułgarskiego organu ochrony danych.
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