OŚWIADCZENIE PRASOWE

POSIEDZENIE PLENARNE GRUPY ROBOCZEJ ARTYKUŁU 29 W KWIETNIU
2017 R.
Podczas kwietniowego posiedzenia Grupa Robocza Artykułu 29 (GR Art. 29)
przeanalizowała określone istotne kwestie dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) oraz Tarczy prywatności, jak również przyjęła szereg
kluczowych dokumentów, takich jak opinia dotycząca projektu rozporządzenia w
sprawie prywatności i łączności elektronicznej oraz wytyczne dotyczące przenoszenia
danych, inspektorów ochrony danych, organu wiodącego oraz oceny skutków dla
ochrony danych.
1. WDROŻENIE RODO I PRZYJĘCIE WYTYCZNYCH
GR Art. 29 przyjęła ostateczne wersje wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych
(DPO), organu wiodącego oraz przenoszenia danych, po przeanalizowaniu uwag otrzymanych
podczas publicznych konsultacji, które zakończyły się 15 lutego 2017 r.
GR Art. 29 przyjęła również wytyczne dotyczące ocen skutków dla ochrony danych, które
będą przedmiotem konsultacji publicznych przez 6 tygodni przed ich ostatecznym przyjęciem.
Grupa Robocza kontynuowała także swoje prace nad wytycznymi dotyczącymi certyfikacji,
po udanych jednodniowych warsztatach organów ochrony danych zorganizowanych w dniu
30 marca 2017 r. w Paryżu.
Każda z podgrup Grupy Roboczej Art. 29 przedstawiła stan swoich prac nad nowymi
priorytetowymi kwestiami ustanowionymi na mocy Planu działania dot. RODO na 2017 r.
(zgoda, profilowanie, przejrzystość, zgłoszenia naruszeń ochrony danych oraz operacje
przekazywania danych).
GR Art. 29 prowadziła również prace nad organizacją i strukturą Europejskiej Rady Ochrony
Danych (EROD), tak aby zakończyć przygotowania do 25 maja 2018 r.
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2. TARCZA PRYWATNOŚCI – SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI USA
Przewodnicząca GR Art. 29 poinformowała uczestników posiedzenia plenarnego o swojej
wizycie w Waszyngtonie z Komisarz Verą Jourovą (patrz właściwe oświadczenie prasowe na
stronie internetowej GR Art. 29).
Ponadto Podgrupa GR Art. 29 ds. międzynarodowego przekazywania danych przedstawiła
uczestnikom posiedzenia plenarnego krótkie informacje na temat swojego spotkania z
przedstawicielami Departamentu Handlu, Federalnej Komisji Handlu oraz Departamentu
Stanu (misja USA przy UE), które miało miejsce 14 marca 2017 r.
Na stronie internetowej GR Art. 29 oraz stronach krajowych organów ochrony danych
zostanie opublikowany specjalny formularz indywidualny służący do składania wniosku o
dostęp ze względu na bezpieczeństwo narodowe przez agencje wywiadu USA do Rzecznika
USA za pośrednictwem centralnego organu UE.
I wreszcie GR Art. 29 rozpoczęła dyskusje z Komisją Europejską nad organizacją wspólnego
rocznego przeglądu. Celem tego przeglądu jest ocena skuteczności i solidności gwarancji
zapewnionych przez USA w odniesieniu do Tarczy Prywatności i będzie zaplanowany on na
jesieni 2017 r.
3. PRZYJĘCIE

OPINII

I

LISTÓW

DOTYCZĄCYCH

KWESTII

PRZEKROJOWYCH
GR Art. 29 przyjęła opinie dotyczące:
(i)

projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej
zaproponowanego przez Komisję Europejską 10 stycznia 2017 r. Generalnie
Grupa Robocza z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia w
sprawie prywatności i łączności elektronicznej. W szczególności Grupa docenia
wybór rozporządzenia jako instrumentu regulacyjnego, wyrównanie traktowania
dostawców

OTT

(Over-The-Top)

i

operatorów

telekomunikacyjnych

w

odniesieniu do poufności komunikacji oraz próbę zmodernizowania zasad
mających zastosowanie do śledzenia w świecie online. Jednakże organy ochrony
danych zwracają uwagę na cztery budzące obawy kwestie dotyczące śledzenia
WiFi, analizy treści i metadanych, „tracking walls”, oraz domyślnej ochrony
prywatności dotyczącej urządzenia końcowego i oprogramowania.
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(ii)

zrewidowanego rozporządzenia UE 45/2001 w sprawie przetwarzania danych
osobowych przez instytucje i organy europejskie, gdzie GR Art. 29 podkreślała
znaczenie zapewnienia spójności między RODO i rozporządzeniem 45/2001 oraz
w szczególności uznania pełnych kompetencji EROD w zakresie doradzania
Komisji w odniesieniu do wszelkich projektów aktów ustawodawczych lub
rekomendacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Ponadto GR Art. 29 zajęła stanowisko w sprawie:
(i)

wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie nowego unijnego systemu
informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz;

(ii)

Kodeksu postępowania (“Kodeksu”) w sprawie prywatności dla aplikacji
mobilnych dotyczących zdrowia. W liście w tej sprawie przedstawiono pierwszy
zestaw uwag dotyczących zgodności z dyrektywą o ochronie danych przy
uwzględnieniu wymogów RODO.

GR Art. 29:
(i)

przyjęła list dotyczący Yahoo! skierowany do Dyrektora Wywiadu Narodowego
(ODNI), w którym zwróciła się o dodatkowe informacje dotyczące podstawy
prawnej i uzasadnień wszelkich działań nadzorczych dotyczących osób, których
dane dotyczą z UE. Kopia tego listu zostanie również przesłana do Rzecznika ds.
Tarczy Prywatności.

(ii)

zgodziła się przygotować odpowiedź na konsultacje publiczne, które przeprowadzi
Komisja Europejska między kwietniem a lipcem 2017 r., w sprawie projektu
rozporządzenia Komisji, które rozszerzy zakres stosowania rozporządzenia UE na
wszystkie drony o wadze poniżej 150kg, obecnie uregulowane na poziomie
krajowym.

Trwa przygotowywanie opinii w sprawie monitorowania pracowników, która skoncentruje się
na wrażliwych kwestiach, takich jak wykorzystanie zawodowych sieci społecznościowych w
procedurze rekrutacji lub po odejściu pracownika z przedsiębiorstwa, narzędzi służących do
zapobiegania utracie danych (DLP) do celów bezpieczeństwa IT, śledzenie lokalizacji w celu
monitorowania transportu osób lub dóbr, oraz rosnące zacieranie się granic między domem a
pracą, ponieważ pracownicy coraz częściej pracują zdalnie lub używają własnych urządzeń
(BYOD).
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4. Warsztaty
Warsztaty dotyczące RODO zostały zorganizowane przez GR Art. 29 w dniach 5-6 kwietnia
2017 r. w Brukseli. Stanowiły one okazję dla organów ochrony danych i zainteresowanych
podmiotów (społeczeństwa obywatelskiego i federacji europejskich) do omówienia i
uzyskania informacji zwrotnych na temat priorytetowych kwestii GR Art. 29 – zgody,
profilowania i zgłoszeń naruszeń ochrony danych. Wyniki tego spotkania wraz z wynikami
krajowych konsultacji zainicjowanych w niektórych państwach członkowskich pomogą
organom ochrony danych przygotować obszerne wytyczne dotyczące tych tematów do końca
roku.
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