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Europejska Rada Ochrony Danych
uwzględniając art. 70 ust. 1 lit. s) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej „RODO”),
uwzględniając Porozumienie EOG, a w szczególności jego załącznik XI i protokół 37, w brzmieniu
zmienionym decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.,
uwzględniając art. 12 i 22 swojego regulaminu wewnętrznego z dnia 25 maja 2018 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ OPINIĘ:

1 STRESZCZENIE
1.

Komisja Europejska zatwierdziła swój projekt decyzji wykonawczej w sprawie odpowiedniej ochrony
danych osobowych w Japonii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej:
RODO)1 dnia 5 września 2018 r2. Następnie Komisja Europejska wszczęła procedurę jej formalnego
przyjęcia.

2.

Dnia 25 września 2018 r. Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiej Rady Ochrony Danych
(„EROD”) o przedstawienie opinii3. EROD zwróciła się do Komisji z wnioskiem o udostępnienie wszelkiej
niezbędnej dokumentacji dotyczącej tego państwa, w tym istotnej korespondencji z rządem Japonii.

3.

W świetle rozmów prowadzonych z EROD Komisja Europejska dwukrotnie zmieniła swój projekt decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i dnia 13 listopada 2018 r. przesłała jego ostatnią wersję4.
Podstawę niniejszej opinii EROD stanowiła ta właśnie ostatnia wersja projektu decyzji wykonawczej
(zwanego dalej „projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony”).

4.

EROD przeprowadziła ocenę poziomu ochrony zapewnianej dzięki opracowanej przez Komisję decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, badając treść samej decyzji, a także na podstawie analizy
dokumentacji udostępnionej5 przez Komisję6.

5.

EROD skupiła się na ocenie zarówno kwestii handlowych projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, jak również dostępu sektora instytucji rządowych i samorządowych do danych
osobowych przekazywanych z UE do celów egzekwowania prawa i zapewniania bezpieczeństwa
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2
Zob. komunikat prasowy: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_pl.htm
3
Zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. s) RODO.
4
Zob. załącznik I do opinii EROD dotyczącej zaktualizowanej wersji projektu decyzji wykonawczej Komisji
Europejskiej.
5
W swojej analizie EROD opierała się na tłumaczeniach przedstawionych przez japońskie organy,
zweryfikowanych przez Komisję Europejską.
6
Wykaz dokumentów, których Komisja Europejska nie dostarczyła EROD, znajduje się w załączniku II do opinii
EROD.
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narodowego, w tym środków odwoławczych dostępnych dla osób fizycznych będących obywatelami
UE. EROD oceniła również, czy funkcjonują gwarancje przewidziane w japońskich ramach prawnych i
czy są one skuteczne.
6.

Jako główne źródło odniesienia EROD wykorzystała w swojej pracy dokument „Odpowiedni stopień
ochrony przekazywanych danych osobowych”7 przyjęty przez nią w lutym 2018 r.

1.1

Obszary konwergencji

7.

Głównym celem EROD było przedstawienie Komisji Europejskiej opinii na temat stopnia ochrony
zapewnionej osobom fizycznym przez japońskie ramy prawne. Należy uznać, że EROD nie oczekuje,
aby japońskie ramy prawne były powieleniem europejskiego prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.

8.

EROD przypomina jednak, że zgodnie z orzecznictwem TSUE oraz art. 45 RODO, aby można było uznać,
że zapewniany jest odpowiedni stopień ochrony, ustawodawstwo państwa trzeciego musi być
dostosowane do istoty podstawowych zasad zawartych w RODO. W obszarach ochrony danych
osobowych EROD zauważa również, że istnieją kluczowe obszary dostosowania między ramami RODO
i japońskimi ramami prawnymi dotyczące niektórych podstawowych przepisów, takie jak
prawidłowość i minimalizacja danych, ograniczenie przechowywania, bezpieczeństwo danych,
ograniczenie celu i niezależny organ nadzorczy, Japońska Komisja Ochrony Danych (ang. Personal
Information Protection Commission, PPC).

9.

Ponadto EROD z zadowoleniem przyjmuje starania podejmowane przez Komisję Europejską i organy
Japonii zmierzające do zagwarantowania, aby Japonia zapewniła odpowiedni stopień ochrony
porównywalny z ochroną zapewnianą przez RODO, szczególnie dzięki zniwelowaniu luk między RODO
a japońskimi ramami ochrony danych poprzez przyjęcie przez PPC dodatkowych przepisów mających
zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przekazywanych z UE do Japonii, tzw. przepisów
uzupełniających. Na przykład, EROD zauważa, że PPC zgodziła się traktować więcej kategorii danych
jako dane wrażliwe (w japońskim ustawodawstwie dane wrażliwe nie obejmują orientacji seksualnej
ani przynależności do związków zawodowych). Ponadto w przepisach uzupełniających zapewniono,
aby prawa osoby, której dane dotyczą, miały zastosowanie do wszystkich danych osobowych
przekazywanych z UE, niezależnie od ich okresu przechowywania (natomiast japoński system prawny
przewiduje, że prawa osoby, której dane dotyczą, nie mają zastosowania do danych osobowych
przeznaczonych do usunięcia w przeciągu sześciu miesięcy).

10.

EROD zauważa również starania Komisji Europejskiej zmierzające do ulepszenia decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony w odpowiedzi na wysunięte przez EROD wątpliwości.

1.2

Ogólne wyzwania

11.

Pozostają jednak dalsze wyzwania i EROD sugeruje udoskonalenie oraz ścisłe monitorowanie
przedstawionych poniżej obszarów japońskiego systemu.

12.

Pierwsze wyzwanie odnosi się do monitorowania nowej struktury zapewniania odpowiedniego stopnia
ochrony, która łączy istniejące ramy prawne ze szczególnymi przepisami uzupełniającymi w celu
utworzenia zrównoważonego i rzetelnego systemu, który nie będzie stwarzał problemów natury
praktycznej dotyczących zachowania konkretnej i skutecznej zgodności ze strony japońskich
podmiotów i wykonywania ze strony PPC.

7

WP 254, dokument roboczy dotyczący adekwatności, 6 luty 2018 r.
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13.

Po drugie, EROD przyjmuje do wiadomości wielokrotne zobowiązania i zapewnienia Komisji
Europejskiej i organów Japonii dotyczące wiążącego i wykonalnego charakteru przepisów
uzupełniających, zachęcając jednocześnie Komisję Europejską do ciągłego monitorowania ich
wiążącego charakteru i skutecznego stosowania w Japonii, gdyż ich moc prawna jest nieodzownym
elementem odpowiedniego stopnia zgodności między UE a Japonią. W odniesieniu do wytycznych PPC
EROD z zadowoleniem przyjęłaby ujęcie w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony wyjaśnień dotyczących ich wiążącego charakteru, i zwraca się do Komisji o uważne
monitorowanie tej kwestii8.

1.3
14.

Szczególne kwestie handlowe

Jeżeli chodzi o kwestie handlowe projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony między
UE a Japonią, EROD ma pewne konkretne wątpliwości i chciałaby zwrócić się o wyjaśnienia niektórych
istotnych kwestii.

1.3.1 Wątpliwości EROD dotyczące kluczowych zasad ochrony danych osobowych
15.

EROD z zadowoleniem przyjmuje, że w przepisach uzupełniających wykluczono możliwość, aby dane
osobowe przekazywane z UE były przekazywane dalej do państw trzecich na podstawie APEC – CBPRs.
Ponadto EROD uznaje, że Komisja Europejska zobowiązała się w swoim nowym projekcie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony do zawieszenia decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony w przypadku, gdy przy dalszym przekazywaniu nie będzie już dłużej zapewniona ciągłość
ochrony.

16.

Na podstawie japońskiego ustawodawstwa jedną z podstaw prawnych dotyczących dalszego
przekazywania jest uznanie, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopnień ochrony w porównaniu
z ochroną zapewnianą przez Japonię. Oceniając, czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień
ochrony, Japonia wydaje się jednak nie uwzględniać szczególnych „przepisów uzupełniających”
wynegocjowanych między Komisją Europejską a PPC, które mają zastosowanie wyłącznie do danych
osobowych UE, aby zapewnić stopień ochrony merytorycznie równoważny z normami ustanowionymi
w RODO. Wynika z tego, że dane osobowe UE, które są przekazywane z Japonii do innego państwa
trzeciego, co do którego nie uznano, że posiada ramy ochrony danych osobowych merytorycznie
równoważne z RODO, a przekazywanie odbywa się na podstawie uznania odpowiedniego stopnia
ochrony w porównaniu z ochroną japońską, nie będą już koniecznie podlegały szczególnej ochronie
zapewnianej względem danych osobowych UE.

17.

Należy jednak mieć na uwadze, że dalsze przekazywanie danych może dotyczyć państw trzecich,
które dopiero staną się podmiotem późniejszej możliwej decyzji Japonii stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony. Takie państwa trzecie mogły nie podlegać wcześniejszej ocenie UE lub jej badaniu
odpowiedniego stopnia ochrony. W takim przypadku Komisja powinna przyjąć swoją rolę
monitorującą i zapewnić zachowanie odpowiedniego stopnia ochrony danych UE lub zawiesić
decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

18.

Ponadto EROD ma wątpliwości związane z obowiązkami w zakresie zgody i przejrzystości ciążącymi
na administratorach danych (PIHBO). EROD starannie zbadała te elementy, gdyż, w odróżnieniu od
europejskiego prawa o ochronie danych osobowych, stosowanie zgody jako podstawy do
przetwarzania i przekazywania danych odgrywa centralną rolę w japońskim systemie prawnym. Na
przykład, EROD ma wątpliwości w odniesieniu do pojęcia zgody, której definicja nie obejmuje prawa
do wycofania, które to prawo na podstawie prawa Unii jest istotnym elementem służącym
zapewnieniu osobie, której dane dotyczą, faktycznej kontroli nad jej danymi osobowymi. W
8

Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.3.4 niniejszej opinii.
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odniesieniu do ciążących na PIHBO obowiązkach przejrzystości istnieją wątpliwości co do tego, czy
osoby, których dane dotyczą, otrzymują informacje w sposób proaktywny.
19.

EROD wyraża zaniepokojenie faktem, że osoby fizyczne w UE, które potrzebują wsparcia lub chcą złożyć
skargę, mogą nie mieć łatwego dostępu do japońskiego systemu dochodzenia roszczeń, gdyż wsparcie
PPC jest dostępne za pośrednictwem infolinii i tylko w języku japońskim. Ten sam problem dotyczy
usługi mediacji świadczonej przez PPC, gdyż informacje o systemie nie są dostępne na angielskiej wersji
strony internetowej PPC, a inne ważne dokumenty, takie jak często zadawane pytania na temat ustawy
APPI, również są dostępne wyłącznie w języku japońskim. W tym względzie EROD przyjęłaby z
zadowoleniem, gdyby Komisja omówiła z PPC możliwość opracowania usługi online, co najmniej w
języku angielskim, mającej na celu zapewnianie wsparcia osobom fizycznym z UE i rozpatrywanie ich
skarg – podobnej do usługi, której ustanowienie przewiduje się w załączniku II do decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony. Komisja Europejska będzie również musiała dokładnie monitorować
skuteczność sankcji i odpowiednich środków zaradczych.

1.3.2 Potrzeba wyjaśnienia
20.

EROD z zadowoleniem przyjęłaby zapewnienia dotyczące niektórych aspektów projektu decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, co do których konieczne jest dalsze wyjaśnienie.

21.

Odnosi się to np. do niektórych kluczowych pojęć japońskiego ustawodawstwa. Mówiąc konkretnie,
nie jest w pełni jasne jaki status ma tzw. „powiernik” – termin, który przypomina podmiot
przetwarzający w rozumieniu RODO, przy czym jego zdolności do określania i zmiany celów i środków
przetwarzania danych osobowych są niejednoznaczne.

22.

Ze względu na brak istotnych dokumentów EROD potrzebowałaby również zapewnień, czy
ograniczenia praw osób fizycznych (w szczególności praw dostępu, poprawiania i sprzeciwu) są
konieczne i proporcjonalne w społeczeństwie demokratycznym oraz czy nie naruszają istoty praw
podstawowych.

23.

EROD oczekiwałaby również od Komisji Europejskiej ścisłego monitorowania skutecznej ochrony
danych osobowych przekazywanych z UE do Japonii w oparciu o projekt decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony podczas ich całego „cyklu życia”, mimo że japońskie ustawodawstwo
nakłada obowiązek prowadzenia rejestrów źródła danych maksymalnie przez okres trzech lat.

1.4 Dostęp organów publicznych do danych przekazywanych do Japonii
24.

EROD przeprowadziła również analizę ram prawnych dotyczących japońskich podmiotów rządowych,
które mają dostęp do danych osobowych przekazywanych z UE do Japonii, do celów egzekwowania
prawa i do celów bezpieczeństwa narodowego. Uznając zapewnienia japońskiego rządu, zwane dalej
załącznikiem II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, EROD określiła szereg
kwestii wymagających wyjaśnienia i budzących obawy, przy czym należy podkreślić następujące z nich.

25.

W obszarze egzekwowania prawa EROD zauważa, że przepisy prawa w stopniu, w jakim są one
dostępne, mające zastosowanie do dostępu do danych, często wydają się być podobne do przepisów
obowiązujących w UE. Niedostępność tłumaczeń kilku tekstów prawnych i odpowiedniego
orzecznictwa sprawia, że trudno jest jednak stwierdzić, czy wszystkie procedury dostępu do danych są
niezbędne i proporcjonalne, oraz czy przepisy te są stosowane w sposób „merytorycznie równoważny”
do prawa Unii.

26.

W obszarze bezpieczeństwa narodowego EROD uznaje, że rząd japoński potwierdził, że możliwe jest
uzyskiwanie informacji wyłącznie z wolno dostępnych źródeł lub za sprawą dobrowolnego ujawnienia
przez przedsiębiorstwa, oraz że nie gromadzi on informacji na temat ogółu społeczeństwa. Ma ona
7

jednak świadomość obaw wyrażanych przez ekspertów i w mediach, i z zadowoleniem przyjęłaby
wyjaśnienia dotyczące środków nadzoru prowadzonego przez japońskie podmioty rządowe.
27.

W kwestii przysługującego osobom fizycznym z UE prawa dochodzenia roszczeń w obszarze
egzekwowania prawa oraz bezpieczeństwa narodowego, EROD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
Komisja Europejska i rząd Japonii wynegocjowały dodatkowy mechanizm dla osób fizycznych będących
obywatelami UE, aby zapewnić im dodatkową ścieżkę dochodzenia roszczeń, rozszerzając w ten sposób
uprawnienia japońskiego organu ochrony danych. Pozostaje jednak obawa, że taki nowy mechanizm
nie zrekompensuje w pełni niedociągnięć w zakresie dozoru i dochodzenia roszczeń na podstawie
japońskiego prawa. EROD zwraca się zatem o dalsze wyjaśnienia w celu zapewnienia, aby ten nowy
mechanizm w pełni rekompensował wspomniane niedociągnięcia.

1.5 Wniosek
28.

EROD uważa, że przedmiotowa decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony ma pierwszorzędne
znaczenie. Będąc pierwszą decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony od wejścia w życie
RODO, będzie ona stanowiła precedens w odniesieniu do przyszłych wniosków o stwierdzenie
odpowiedniego stopnia ochrony, a także do przeglądu decyzji stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony wydanych na podstawie dyrektywy 95/469. Należy również podkreślić, że osoby fizyczne
mają coraz większą świadomość w zakresie wpływu globalizacji na ich prywatność i zwracają się one
do swoich organów nadzorczych o zapewnienie odpowiednich gwarancji podczas przekazywania ich
danych osobowych za granicę. W świetle tych konsekwencji EROD uważa, że Komisja Europejska
powinna zapewnić, aby w ochronie oferowanej w oparciu o stwierdzenie odpowiedniego stopnia
ochrony między UE a Japonią nie występowały żadne niedociągnięcia, oraz aby ten szczególny rodzaj
stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony był dostosowany do wymogów określonych w art. 45
RODO.

29.

EROD z zadowoleniem przyjmuje starania podejmowane przez Komisję Europejską i japoński PPC
mające na celu możliwie największe dostosowanie japońskich ram prawnych do ram europejskich.
Usprawnienia wprowadzone dzięki przepisom uzupełniającym w celu zniwelowania niektórych różnic
między tymi ramami prawnymi są niezmiernie istotne i zostały one dobrze przyjęte.

30.

Po przeprowadzeniu starannej analizy projektu decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony, jak również japońskich ram w zakresie ochrony danych osobowych, EROD zauważa jednak,
że wciąż istnieje szereg obaw, które wymagają dalszego wyjaśnienia. Ponadto ten szczególny rodzaj
zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony, łączący obowiązujące krajowe ramy prawne z
dodatkowymi przepisami szczegółowymi, również nasuwa pytania dotyczące jego wdrożenia
operacyjnego. W świetle powyższych rozważań EROD zaleca, aby Komisja Europejska zajęła się
podniesioną przez EROD kwestią obaw i wniosków o wyjaśnienie oraz przedstawiła dalsze dowody i
wyjaśnienia dotyczące podnoszonych kwestii. EROD zachęca również Komisję Europejską do
prowadzenia przeglądu tego ustalenia w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony (co najmniej) raz na
dwa lata, nie zaś co cztery lata, jak zasugerowano w bieżącej wersji projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony.

9

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
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2 WPROWADZENIE
2.1 Ramy prawne Japonii w zakresie ochrony danych osobowych
31.

Ramy prawne Japonii w zakresie ochrony danych osobowych zostały zmodernizowane całkiem
niedawno, w 2017 r. Ramy te obejmują kilka filarów, w których centralną pozycję zajmuje prawo
ustawowe – ustawa o ochronie danych osobowych (ang. Act on Protection of Personal Information,
APPI). Innym istotnym aktem prawnym jest rozporządzenie rządu o wykonaniu APPI („rozporządzenie
rządu”), w którym określono niektóre podstawowe zasady APPI.

32.

Na podstawie decyzji rządu przyjętej dnia 12 czerwca 2018 r.10 i art. 6 APPI przyznano PPC uprawnienie
do „podejmowania niezbędnych działań służących niwelowaniu różnic między systemami i operacjami
obowiązującymi w Japonii i w danym obcym państwie w celu zapewnienia odpowiedniego
postępowania z informacjami osobowymi otrzymywanymi z każdego z państw”11. W decyzji rządu
sugeruje się również, aby przepisy przyjęte przez PPC, uzupełniające APPI lub wykraczające poza jego
zakres, były wiążące i możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej w odniesieniu do japońskich
podmiotów gospodarczych12.

33.

Stosownie do powyższego PPC przeprowadził negocjacje z Komisją Europejską i w czerwcu 2018 r.
przyjął bardziej restrykcyjne przepisy w porównaniu do przepisów APPI oraz rozporządzenie rządu,
które ma mieć zastosowanie do przekazywania danych z UE. Są to przepisy uzupełniające na podstawie
ustawy o ochronie danych osobowych odnoszące się do postępowania z danymi osobowymi
przekazywanymi z UE na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zwane dalej
„przepisami uzupełniającymi”13. Przedmiotowe przepisy uzupełniające załączono również do projektu
decyzji wykonawczej Komisji opublikowanego w lipcu 2018 r.

34.

Należy zauważyć, że przepisy uzupełniające mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych
przekazywanych z Unii Europejskiej do Japonii na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony i mają one na celu poprawę stosowanej ochrony tych danych. W związku z tym nie mają one
zastosowania do danych osobowych osób fizycznych w Japonii lub pochodzących z innych państw niż
państwa EOG.

35.

Ponadto EROD pragnie zwrócić uwagę na fakt, że zmieniona APPI weszła w życie dnia 30 maja 2017 r.
a PPC w obecnej formie ustanowiono w 2016 r. Dodatkowo wejście w życie przepisów uzupełniających
wynegocjowanych przez PPC z Komisją Europejską zależeć będzie od tego, czy Komisja Europejska
uzna, że jurysdykcja Japonii odpowiada jurysdykcji UE.

2.2 Zakres oceny EROD
36.

Projekt decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony jest wynikiem oceny
japońskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i następujących po niej negocjacji z
japońskimi organami. Wynik tych negocjacji znajduje szczególne odzwierciedlenie w dwóch
załącznikach do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: w pierwszym z nich
przewidziano dodatkowe środki ochrony, które japońskie podmioty gospodarcze będą musiały
10

EROD zauważa, że zgodnie z projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wspomniana
decyzja rządu została przyjęta dnia 12 czerwca 2018 r. EROD otrzymała jednak wyłącznie wstępną wersję decyzji
rządu datowaną na kwiecień 2018 r.
11
Decyzja rządu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
12
Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.3.4 poniżej.
13
Przepisy uzupełniające, załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii,
przesłane EROD we wrześniu 2018 r.
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stosować przy przetwarzaniu danych osobowych przekazywanych z UE, w drugim natomiast zawarto
zapewnienia i zobowiązania ze strony rządu Japonii dotyczące dostępu organów publicznych do
danych.
37.

EROD zbadała japońskie ramy ochrony danych osobowych, przepisy uzupełniające wynegocjowane
przez Komisję Europejską oraz zapewnienia i zobowiązania ze strony japońskiego rządu. Oczekuje się,
że EROD przedstawi niezależną opinię na temat ustaleń Komisji Europejskiej, określi braki w ramach
prawnych zapewniających odpowiedni stopień ochrony, jeżeli takie braki występują, oraz postara się
zaproponować zmiany lub poprawki, aby im zaradzić.

38.

Jak wspomniano w dokumencie roboczym dotyczącym adekwatności, „informacje przedstawione przez
Komisję Europejską powinny być wyczerpujące i powinny umożliwić Europejskiej Radzie Ochrony
Danych dokonanie własnej oceny stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim"14.

39.

Niemniej jednak EROD otrzymała większość dokumentów, do których odnosi się w projekcie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, w tłumaczeniu na język angielski, a dokumenty te
stanowią istotną część japońskiego systemu prawnego. EROD wydaje zatem niniejszą opinię na
podstawie analizy dostępnych dokumentów w języku angielskim. EROD wzięła pod uwagę ramy
ochrony danych osobowych mające zastosowanie w Unii Europejskiej, w tym art. 8 Europejskiej
konwencji praw człowieka (zwanej dalej „EKPC”) chroniący prawo do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, a także art. 7, 8 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”)
chroniące odpowiednio prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do ochrony
danych osobowych oraz prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu.
Ponadto EROD uwzględniła wymogi RODO oraz przyjrzała się istotnemu orzecznictwu.

40.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie, aby japońskie ramy ochrony danych osobowych były
merytorycznie równoważne z ramami prawnymi Unii Europejskiej. Pojęcie „odpowiedniego stopnia
ochrony”, które zastosowano już w dyrektywie 95/46, zostało dalej rozwinięte przez TSUE. Należy
przypomnieć standard ochrony określony przez TSUE w sprawie Schrems, mianowicie, że – chociaż
„stopień ochrony” w państwie trzecim musi być „merytorycznie równoważny” ze stopniem ochrony
gwarantowanym w UE – „ środki, z jakich to państwo trzecie korzysta w tym względzie dla zapewnienia
takiego stopnia ochrony, mogą różnić się od środków wprowadzonych w Unii”15. W związku z tym
celem nie jest odzwierciedlenie punkt po punkcie europejskich przepisów, lecz ustanowienie istotnych
i podstawowych wymogów badanych przepisów. Odpowiedni stopień ochrony można osiągnąć dzięki
połączeniu przyznania praw osobom, których dane dotyczą, i nałożenia obowiązków na podmioty
przetwarzające dane lub podmioty, które sprawują kontrolę nad takim przetwarzaniem, oraz nadzoru
prowadzonego przez niezależne podmioty. Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych są jednak
skuteczne wyłącznie wtedy, gdy są możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej i stosuje się je w
praktyce. Konieczne jest zatem nie tylko rozważenie treści przepisów mających zastosowanie do
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, lecz
również obowiązującego systemu zapewniającego skuteczność tych przepisów. Skuteczne
mechanizmy egzekwowania mają zasadnicze znaczenie w odniesieniu do efektywności przepisów w
zakresie ochrony danych osobowych16.

14

WP 254, s. 3.
Wyrok Trybunału z dnia 6 października 2015 r., Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner,
C-362/14, pkt 73, 74.
16
WP 254, s. 2.
15
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2.3 Ogólne uwagi i obawy
2.3.1 Szczególne cechy tego rodzaju decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
41.

Odpowiedni stopień ochrony między UE i Japonią jest pierwszym przypadkiem badanym w nowym
kontekście prawnym RODO. Praca EROD jest z tego względu jeszcze ważniejsza, gdyż skutki tego
projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony będą miały wpływ na przyszłe wnioski w
sprawie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony.

42.

Stwierdzenie odpowiedniego stopnia ochrony między UE a Japonią będzie również pierwszym takim
wzajemnym stwierdzeniem. Gdy UE uzna, że Japonia zapewnia merytorycznie równoważny stopień
ochrony do stopnia ochrony zapewnianego przez RODO, o ile uzna taką równoważność, Japonia
również wyda swoją decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony na podstawie art. 24 APPI,
uznając, że UE oferuje stopień ochrony odpowiadający stopniowi ochrony oferowanemu w japońskich
ramach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Przewidywane stwierdzenie odpowiedniego
stopnia ochrony między UE a Japonią ma zatem szczególny charakter, co EROD uwzględniła w swojej
ocenie. Jak wspomniano powyżej, japoński PPC wynegocjował z Komisją Europejską szczególne,
bardziej restrykcyjne przepisy, które mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych
przekazywanych z UE. Te bardziej rygorystyczne przepisy są wiążące i możliwe do wyegzekwowania na
drodze prawnej zgodnie z decyzją rządu i mają one być przestrzegane przez wszystkie podmioty
gospodarcze przetwarzające informacje osobowe (zwane dalej PIHBO, ang. Personal Information
Handling Business Operators) w Japonii podczas przetwarzania danych osobowych pochodzących z UE
na podstawie projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

43.

Komisja Europejska, formułując swoje ustalenia dotyczące odpowiedniego stopnia ochrony, oparła się
zatem nie tylko na obowiązujących ogólnych japońskich ramach prawnych w zakresie ochrony danych
osobowych, lecz również na tych szczególnych przepisach. Konieczność dopełnienia APPI przepisami
uzupełniającymi wskazuje na to, że Komisja Europejska przyznaje, iż ustawodawstwo japońskie w
zakresie ochrony danych osobowych nie jest samo w sobie merytorycznie równoważne z RODO.

44.

W świetle wskazanych powyżej kwestii EROD zachęca Komisję Europejską do zapewnienia, aby ta
nowa struktura zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony, która ma zostać przyjęta jako
pierwsza na podstawie RODO, opierająca się na przepisach uzupełniających, stanowiła
zrównoważony i rzetelny system, który nie będzie stwarzał problemów natury praktycznej
dotyczących zachowania konkretnej i skutecznej zgodności ze strony japońskich podmiotów i
wykonywania ze strony PPC.

2.3.2 Pewność tłumaczeń
45.

Podobnie jak Komisja Europejska EROD prowadziła swoje prace na podstawie angielskich tłumaczeń
dostarczonych przez japońskie organy17. EROD wzywa Komisję Europejską do wyjaśnienia, czy w swoim
projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony opierała się na otrzymanych angielskich
tłumaczeniach oraz czy regularnie weryfikuje jakość i pewność tych tłumaczeń.

2.3.3 Odpowiedni stopień ochrony w poszczególnych sektorach
46.

Ustalenia w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony zawarte w tym projekcie decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony ograniczają się do ochrony danych osobowych przez PIHBO w rozumieniu
APPI. Oznacza to, że zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony ma charakter sektorowy, gdyż ma
ono zastosowanie wyłącznie do sektora prywatnego, a z jego zakresu stosowania wyłączone jest
przekazywanie danych osobowych między organami i podmiotami publicznymi. Obecnie Komisja

17

Komisja Europejska zweryfikowała przedmiotowe tłumaczenia.
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Europejska zwięźle wspomina tę szczególną cechę zakresu stosowania w motywie 10 projektu decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
47.

EROD zachęca Komisję Europejską do wyraźnego wskazania sektorowego charakteru tego ustalenia
dotyczącego odpowiedniego stopnia ochrony w tytule decyzji wykonawczej, a także w art. 1 zgodnie
z art. 45 ust. 3 RODO.

2.3.4 Wiążący charakter przepisów uzupełniających i wytycznych PPC
48.

W art. 6 APPI wskazano, że „rząd podejmuje wszelkie działania ustawodawcze i inne działania tak, aby
być w stanie podejmować dyskretne działania służące ochronie danych osobowych, które wymagają w
szczególności zapewnienia ścisłego wdrażania własnego postępowania z danymi, aby dążyć do lepszej
ochrony praw i interesów osób fizycznych, i podejmuje niezbędne działania we współpracy z rządami
innych państw w celu utworzenia systemu o międzynarodowej zgodności dotyczącego danych
osobowych poprzez wzmacnianie współpracy z organizacjami międzynarodowymi i w obrębie innych
międzynarodowych ram prawnych”. Chociaż w tym artykule APPI wyraźnie wskazano rząd jako mający
kompetencje do podejmowania takich działań prawnych, nie odniesiono się bezpośrednio do PPC jako
właściwego organu, który miałby przyjmować szczególne przepisy18. Z uwagi na ograniczenia czasowe
EROD nie była w stanie zgromadzić i zbadać istniejących dowodów w tym zakresie, a także dokonać ich
przeglądu.

49.

W świetle znaczenia tej kwestii EROD uwzględnia wielokrotne zobowiązania i zapewnienia Komisji
Europejskiej i japońskich organów dotyczące wiążącego charakteru przepisów uzupełniających i
możliwości ich wyegzekwowania na drodze prawnej. EROD zachęca Komisję Europejską do stałego
monitorowania ich wiążącego charakteru i skutecznego stosowania w Japonii, gdyż ich moc prawna
jest istotnym elementem zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony między UE a Japonią.

50.

Ponadto Komisja Europejska w kilku sekcjach swojego projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony odnosi się do wytycznych PPC (wytycznych).

51.

Chociaż Komisja Europejska wyjaśnia w motywie 16 projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, że wytyczne stanowią wykładnię APPI, w tym samym motywie odnosi się do
wiążącego charakteru tych wytycznych: „Zgodnie z informacjami otrzymanymi od PPC, wytyczne te
uznaje się jako wiążące przepisy stanowiące integralną część ram prawnych, które należy czytać razem
z treścią APPI, rozporządzeniem rządu, przepisami PPC i zestawem pytań i odpowiedzi przygotowanym
przez PPC”.19

52.

W rozumieniu EROD, które opiera się na tych samych informacjach przekazanych przez PPC, wytyczne
te nie są jednak prawnie wiążące. Zawierają ona raczej „wykładnię” prawa. Zgodnie z argumentacją
PPC PIHBO stosują się do nich w praktyce, PPC stosuje je do egzekwowania prawa względem PIHBO, a
sądy wykorzystują je, wydając orzeczenia. Elementy te nie stanowią jednak wystarczającego dowodu
na to, aby wytyczne były prawnie wiążącą normą.

18

Zgodnie z artykułem opublikowanym w lipcu 2018 r., gdy przepisy uzupełniające były w fazie projektu, istniało
prawdopodobieństwo, że prawnie wiążący charakter tych przepisów stanie się tematem wewnętrznej debaty w
kraju. Zob. Fujiwara S., „Porównanie ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych między UE a Japonią”
(„Comparison between the EU and Japan’s Data Protection Legal Frameworks”), Jurist, t. 1521 (lipiec 2018), s.
19.
19
Decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii, przesłana EROD dnia 13 listopada 2018
r., motyw 16.
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53.

EROD z zadowoleniem przyjęłaby w decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wyjaśnienia
związane z wiążącym charakterem wytycznych PPC i zwraca się ona do Komisji Europejskiej o uważne
monitorowanie tego aspektu.

54.

Według PPC zgodnie z lokalnym zwyczajem wytyczne stosuje się jednak w praktyce. PPC wskazuje, że
japońskie sądy stosują wytyczne PPC przy wydawaniu orzeczeń, gdy stosują przepisy APPI. Aby
dostarczyć dowód, że japońskie sądy posiłkują się w swoich ustaleniach wytycznymi, Komisja
Europejska odnosi się do orzeczenia sądowego20 z 2006 r. Chociaż EROD nie otrzymała tego orzeczenia
sądu, z zadowoleniem przyjęłaby od Komisji Europejskiej nowsze orzeczenie sądu, jeżeli orzeczenie
takie jest dostępne, w dziedzinie ochrony danych osobowych albo w innym sektorze, w którym
japońskie sądy zastosowały jako podstawę swojej decyzji wytyczne PPC lub inne podobne wytyczne.

2.3.5 Okresowy przegląd ustalenia dotyczącego odpowiedniego stopnia ochrony
55.

Art. 45 ust. 3 RODO stanowi, że okresowy przegląd musi odbywać się przynajmniej raz na cztery lata.
Zgodnie z dokumentem roboczym EROD dotyczącym adekwatności21, są to ogólne ramy czasowe, które
muszą zostać dostosowane do każdego państwa trzeciego lub każdej organizacji międzynarodowej
zgodnie z decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W zależności od konkretnych
okoliczności uzasadniony może być krótszy cykl przeglądu. Ponadto incydenty lub inne informacje na
temat ram prawnych lub zmiany tych ram prawnych w danym państwie trzecim lub danej organizacji
międzynarodowej mogą spowodować konieczność dokonania przeglądu przed planowanym
terminem. Wydaje się również właściwe, aby pierwszy przegląd całkowicie nowej decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przeprowadzono dosyć szybko i stopniowo
dostosowywano cykl przeglądu w zależności od wyniku.

56.

Uwzględniając szereg czynników, w tym fakt, że APPI weszło w życie w 2017 r., PPC ustanowiono w
2016 r. i nie istnieją jeszcze żadne informacje ani dowody dotyczące praktycznego stosowania
przepisów uzupełniających, EROD zachęca Komisję Europejską do prowadzenia przeglądu tego
ustalenia w zakresie odpowiedniego stopnia zgodności (przynajmniej) co dwa lata, nie zaś co cztery
lata, jak zasugerowano w obecnym projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

2.3.6 Międzynarodowe zobowiązania zaciągnięte przez Japonię
57.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 lit. c) RODO i dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności22, oceniając,
czy stopień ochrony państwa trzeciego jest odpowiedni, Komisja Europejska uwzględnia między innymi
międzynarodowe zobowiązania zaciągnięte przez dane państwo trzecie lub inne obowiązki wynikające
z udziału tego państwa trzeciego w systemach wielostronnych lub regionalnych, w szczególności w
dziedzinie ochrony danych osobowych, a także wdrażanie takich zobowiązań. Ponadto należy
uwzględnić przystąpienie państwa trzeciego do Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o
ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych („konwencji 108+") 23
i jej protokołu dodatkowego.

58.

W tym względzie EROD zauważa, że Japonia jest obserwatorem komitetu konsultacyjnego ds.
konwencji 108+.

20

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii, przesłana EROD dnia 13 listopada 2018
r., s. 5 przypis 16, sąd rejonowy w Osace, decyzja z dnia 19 maja 2006 r., Hanrei Jiho, vol. 1948, s. 122.
21
WP 254, s. 3.
22
WP 254, s. 2.
23
Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, konwencja 108+,
18 maja 2018 r.
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2.3.7 Uprawnienia organów ochrony danych24 do wnoszenia do sądu spraw dotyczących
ważności decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
59.

EROD podkreśla, że chociaż w motywie 179 projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony wskazano wyłącznie sprawy, w których organ ochrony danych otrzymał skargę, w której
wyrażono wątpliwości co do zgodności decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony z prawami
podstawowymi osób do prywatności i ochrony danych osobowych, stwierdzenie to należy rozumieć
jako przykład sytuacji, w której organ ochrony danych może wnieść sprawę do sądu krajowego, co
byłoby również możliwe w przypadku braku skargi, nie zaś jako ograniczenie uprawnień przyznanych
organowi ochrony danych na podstawie RODO i prawa krajowego w tym względzie. W przepisach
RODO rzeczywiście ujęto zarówno uprawnienia do zawieszenia przekazywania danych, nawet gdy
przekazywanie odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, i do
wytoczenia powództwa w sprawie ważności decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, przy
czym nie ograniczają się one do przypadków, w których organ ochrony danych otrzymał skargę, jeżeli
w prawie krajowym przyznaje im się uprawnienia do wytoczenia powództwa w szerszym zakresie i
niezależnie od wnoszonych skarg, zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO.

60.

EROD zachęca Komisję Europejską do wyjaśnienia w swoim projekcie decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, że uprawnienie organów nadzorczych do wniesienia powództwa w
sprawie ważności decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w następstwie otrzymania
skargi stanowi jedynie ilustrację szerszych uprawnień organów ochrony danych wynikających z
RODO, które obejmują uprawnienia do zawieszenia przekazywania danych i do wniesienia
powództwa w sprawie ważności decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w przypadku
braku skargi, o ile prawo krajowe przewiduje taką możliwość.

3 KWESTIE HANDLOWE
3.1 Zasady dotyczące treści
61.

Rozdział trzeci dokumentu roboczego dotyczącego adekwatności poświęcono „zasadom dotyczącym
treści”. System państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej musi je zawierać, aby można było
uznać zapewniany stopień ochrony jako merytorycznie równoważny ze stopniem ochrony
gwarantowanym w przepisach UE. EROD przyjmuje do wiadomości, że japoński system prawny różni
się od RODO podejściem w kwestii nadawania skuteczności prawu do prywatności. Chociaż w
japońskiej konstytucji nie zawarto jako takiego prawa do prywatności, uznano je za prawo
konstytucyjne za sprawą orzecznictwa, do czego również Komisja Europejska odniosła się w swojej
decyzji25.

62.

Szczególnie ze względu na fakt, że japońskie podejście zauważalnie różni się od podejścia
europejskiego, należy uważnie obserwować nie tylko, czy poszczególne aspekty zapewniają
„merytorycznie równoważny” stopień ochrony, ale czy ostatecznie zapewnia go system jako całość.
Oznacza to, że potencjalne niedociągnięcia związane z jedną zasadą dotyczącą treści można
zrekompensować dzięki innym aspektom, zapewniając odpowiednie mechanizmy kontroli i
równowagi.

24

Wyrok Trybunału z dnia 6 października 2015 r., Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner,
C-362/14.
25
EROD nie otrzymała angielskiego tłumaczenia tej decyzji sądu. Zob. decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych
osobowych w Japonii, przesłana EROD dnia 13 listopada 2018 r., przypis 9.
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3.1.1 Pojęcia
63.

Zgodnie z dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności w ramach prawnych państwa trzeciego
powinny istnieć podstawowe pojęcia lub zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Chociaż nie
muszą one odzwierciedlać terminologii RODO, powinny odzwierciedlać pojęcia zawarte w europejskim
prawie w dziedzinie ochrony danych i być z nimi spójne. Przykładowo RODO zawiera następujące
istotne pojęcia: „dane osobowe”, „przetwarzanie danych osobowych”, „administrator danych”,
„podmiot przetwarzający”, „odbiorca” i „dane wrażliwe”.26

64.

APPI również zawiera szereg definicji, takich jak m.in. „informacje osobowe”, „dane osobowe”,
„podmiot gospodarczy przetwarzający informacje osobowe”. Wydaje się jednak, że w APPI nie ujęto
definicji terminu „postępowanie z danymi osobowymi”, który jest podobny do terminu
„przetwarzanie danych osobowych”.

65.

W odniesieniu do definicji terminu „postępowania z danymi osobowymi” PPC udzieliła EROD
pisemnych odpowiedzi na dotyczące jej pytanie. Komisja Europejska przytoczyła tę odpowiedź w
projekcie decyzji Komisji: „Chociaż w APPI nie stosuje się terminu »przetwarzanie«, opiera się ona na
równoważnym pojęciu »postępowania«, które, zgodnie z informacjami otrzymanymi przez PPC,
obejmuje »jakiekolwiek działanie wykonywane na danych osobowych«, w tym nabycie, wprowadzanie,
gromadzenie, organizacja, przechowywanie, edytowanie/przetwarzanie, odnowienie, usuwanie,
generowanie danych wyjściowych, wykorzystywanie lub udzielanie informacji osobowych”.27

66.

Ponieważ nie dostarczono jednak tekstu dokumentu odniesienia, z którego pochodzi ta definicja, EROD
zachęca Komisję Europejską do ścisłego monitorowania, czy definicja wspomnianego powyżej
pojęcia jest stosowana w praktyce w brzmieniu przedstawionym przez PPC.

67.

3.1.1.1 Pojęcie podmiotu przetwarzającego i obowiązki „powiernika”
Jak wspomniano powyżej, zgodnie z dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności w ramach
prawnych państwa trzeciego powinny istnieć podstawowe pojęcia lub zasady dotyczące ochrony
danych osobowych.

68.

APPI zawiera definicję „podmiotu gospodarczego przetwarzającego informacje osobowe”, która
zdaniem Komisji Europejskiej obejmuje zarówno znaczenie terminu administratora danych, jak i
podmiotu przetwarzającego w znaczeniu RODO, i nie stosuje rozróżnienia między tymi dwoma
podmiotami28. APPI zawiera jednak również w art. 22 termin „powiernik”, który w pewnych aspektach
przypomina termin podmiotu przetwarzającego w rozumieniu RODO.

69.

Jak wyjaśniło PPC w swojej odpowiedzi przedstawionej EROD i zawartej również przez Komisję
Europejską w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, powiernika uznaje się za
termin równoważny z podmiotem przetwarzającym w znaczeniu RODO – PIHBO powierza mu
przetwarzanie danych osobowych. Powiernik taki ma te same obowiązki i prawa jak każdy PIHBO, w
tym wynikające z przepisów uzupełniających w sprawie danych osobowych przekazywanych z UE.

26

WP 254, s. 4.
Decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii, przesłana EROD dnia 13 listopada 2018
r., motyw 17.
28
Decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii, przesłana EROD dnia 13 listopada 2018
r., motyw 35.
27
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PIHBO, które powierza przetwarzanie danych osobowych powiernikowi, jest zobowiązane do
„sprawowania koniecznego i odpowiedniego nadzoru”29 nad tym powiernikiem.
70.

71.

EROD zachęca Komisję Europejską do wyjaśnienia statusu i obowiązków powiernika, gdy ten
zmienia cele i środki przetwarzania, oraz do uściślenia, czy zgoda podmiotu przetwarzającego
pozostaje koniecznym warunkiem takiej zmiany celu lub ustalania środków30.
3.1.1.2 Pojęcie zatrzymanych danych osobowych
APPI zawiera pojęcie „zatrzymanych danych osobowych”, które uznaje się za podkategorię danych
osobowych. Zgodnie z APPI przepisy odnoszące się do praw osoby, której dane dotyczą31, mają
zastosowanie wyłącznie do zatrzymanych danych osobowych. Definicja zatrzymanych danych
osobowych znajduje się w art. 2 ust. 7 APPI.

72.

Zatrzymane dane osobowe są to dane osobowe inne niż dane, które (i) mają zostać skasowane w
okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy32, lub które (ii) stanowią wyjątek określony w art. 4
rozporządzenia rządu a ujawnienie ich obecności lub braku może odbyć się ze szkodą dla interesu
publicznego lub innych interesów.

73.

W przepisie uzupełniającym nr 2 przewidziano, że „dane osobowe otrzymane od UE w oparciu o decyzję
stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony należy przetwarzać tak jak zatrzymane dane osobowe,
niezależnie od okresu, w jakim dane te należy usunąć”.

74.

Jeżeli chodzi jednak o dane osobowe stanowiące jeden z wyjątków określonych w art. 4 rozporządzenia
rządu, nie jest wymagane, aby były one przetwarzane tak jak zatrzymane dane osobowe i nie będą tu
miały zastosowania prawa podmiotu, którego takie dane dotyczą.

75.

Art. 23 RODO przewiduje, podobnie jak art. 4 rozporządzenia rządu, że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlegają administrator danych / podmiot przetwarzający, może ograniczyć
zakres nakładanych na niego obowiązków oraz praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.
Można tego dokonać przy pomocy aktu prawnego. Ograniczenia takie nie mogą naruszać istoty
podstawowych praw i wolności oraz są w demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i
proporcjonalnym.

76.

Jeżeli chodzi o istotę wyjątków przewidzianych w art. 4 rozporządzenia rządu, EROD nie uzyskała
wystarczającej dokumentacji dotyczącej tych ograniczeń lub dodatkowych elementów, aby wyjaśnić
zakres przedmiotowych przepisów33. EROD nie ma możliwości dokonania oceny, czy takie ograniczenia
praw osób, których dane dotyczą, ograniczają się do elementów, które uznano by za absolutnie
niezbędne i proporcjonalne na podstawie prawa UE, i byłyby one zatem merytorycznie równoważne z
prawami zagwarantowanymi osobom, których dane dotyczą, w UE.

77.

Ze względu na brak niektórych istotnych dokumentów EROD z zadowoleniem przyjęłaby również
zapewnienia Komisji Europejskiej dotyczące tego, czy ograniczenia praw osób fizycznych (w
szczególności praw dostępu, poprawiania i sprzeciwu) są konieczne i proporcjonalne w
społeczeństwie demokratycznym oraz czy nie naruszają istoty praw podstawowych.

29

Art. 22 zmienionej ustawy o ochronie danych osobowych (APPI) wprowadzonej w życie dnia 30 maja 2017 r.
Art. 23 ust. 5 pkt (i) APPI. Zob. również sekcję dotyczącą zasady przejrzystości poniżej.
31
Art. 27–30 APPI.
32
Zmiana rozporządzenia rządu w sprawie wykonania ustawy o ochronie danych osobowych (rozporządzenia
rządu) wprowadzonej w życie dnia 30 maja 2017 r., art. 5.
33
EROD nie otrzymała decyzji sądu najwyższego, o której mowa w motywie 53 projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony.
30
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78.

Istotny wymóg na podstawie RODO jest taki, że dane osobowe podlegają ochronie przez cały „cykl
życia”.

79.

Uwzględniając fakt, że przepisy uzupełniające mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych
przekazywanych z UE, EROD z chęcią otrzymałaby dalsze informacje na temat praktycznego wdrażania
tych przepisów przez PIHBO, szczególnie gdy dane te są przekazywane dalej do innego PIHBO po tym,
jak już zostaną po raz pierwszy przekazane do Japonii.

80.

Komisja Europejska wyjaśniła w motywie 15 swojego projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, że PIHBO, które otrzymują dane osobowe z UE lub poddają je dalszemu przetwarzaniu
będą podlegały zobowiązaniu prawnemu przestrzegania przepisów uzupełniających, oraz że w tym
celu będą musiały zapewnić możliwość identyfikacji takich danych osobowych w ich całym „cyklu
życia”.

81.

PPC34wyjaśnił w swoich odpowiedziach, że identyfikacja taka będzie się odbywała przy użyciu metod
technicznych (znakowania) lub organizacyjnych (przechowywanie danych pochodzących z UE w
dedykowanych bazach danych).

82.

W przypisie 14 projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisja Europejska
wyjaśnia, że aby móc przestrzegać przepisów uzupełniających, PIHBO muszą prowadzić rejestr
informacji dotyczących pochodzenia danych z UE tak długo, jak jest to konieczne. Kwestię tę zawarto
również w art. 26 ust. 1, 3 i 4 APPI, w których stwierdzono, że PIHBO ma obowiązek potwierdzania i
rejestrowania źródła tych danych, a także wszelkich okoliczności związanych z nabyciem tych danych.

83.

EROD zauważa jednak, że w art. 18 przepisów PPC35 określono, że obowiązki prowadzenia rejestrów
przez PIHBO ograniczają się maksymalnie do trzech lat w przypadku spaw, które nie wchodzą w zakres
szczególnych metod prowadzenia rejestrów określonych w art. 16 przepisów PPC (z użyciem
pisemnych dokumentów, rejestru elektromagnetycznego lub mikrofilmu). Stwierdziła to również
Komisja Europejska w motywie 71 swojego projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony: „Jak określono w art. 18 przepisów PPC, rejestry te należy zachować przez okres od roku do
trzech lat, w zależności od okoliczności”.

84.

Nawet jeżeli, jak twierdzi Komisja Europejska w przypisie 14 projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, nie zakazuje się PIHBO przechowywania rejestrów dotyczących źródła
danych dłużej niż trzy lata, aby mogły wypełniać swoje obowiązki wynikające z przepisu
uzupełniającego nr 2, nie jest to ani wyraźnie odzwierciedlone w japońskim ustawodawstwie, ani w
przepisach uzupełniających. EROD uważa, że istnieje ryzyko, że PIHBO będą przestrzegać art. 18
przepisów PPC, nawet jeżeli będą przetwarzać dane pochodzące z UE. Wynika to głównie z faktu, że
obecnie, w rozumieniu EROD i w oparciu dostępne dokumenty, nie istnieje żaden przepis, który
obligowałby PIHBO to przestrzegania zamiast tego przepisów uzupełniających. W rezultacie dane
przekazywane z UE nie podlegałyby już dłużej ochronie zapewnionej w ramach dodatkowych gwarancji
ujętych w przepisach uzupełniających.

85.

EROD zachęca Komisję Europejską do ścisłego monitorowania skutecznej ochrony danych
osobowych przekazywanych z UE do Japonii na podstawie projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony przez cały cykl życia, mimo że japońskie ustawodawstwo nakłada
obowiązek prowadzenia rejestru pochodzenia danych przez okres maksymalnie trzech lat.

34

Załącznik III do niniejszej opinii.
Przepisy wykonawcze dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych (przepisy PPC) wprowadzonej w życie
dnia 30 maja 2017 r., art. 16.
35
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3.1.2 Podstawy zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania danych do prawnie
uzasadnionych celów
86.

Zgodnie z dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności oraz z RODO dane muszą być
przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i prawnie uzasadniony36. Należy odpowiednio jasno
określić podstawę prawną, w ramach której można zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób prawnie
uzasadniony przetwarzać dane osobowe. W przepisach unijnych przewidziano kilka takich
uzasadnionych prawnie podstaw, w tym np. przepisy prawa krajowego, zgodę osoby, której dane
dotyczą, wykonanie umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub
przez stronę trzecią, który nie jest nadrzędny wobec interesów osoby fizycznej.

87.

Zgodnie z APPI zgoda odgrywa centralną rolę w japońskim systemie prawnym w zakresie ochrony
danych osobowych. Zgoda stanowi główną podstawę prawną w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych w Japonii, jest również jedną z głównych podstaw prawnych w odniesieniu do
przekazywania danych osobowych z Japonii do państwa trzeciego. Ponadto zgoda konieczna jest
również, aby dokonać zmiany celu przetwarzania.

88.

Zgodnie z przepisem uzupełniającym nr 3 podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych
przekazywanych z UE do Japonii będzie podstawa prawna przekazywania danych do Japonii. Jeżeli
PIHBO chce dalej przetwarzać te dane w innym celu, musi wcześniej uzyskać zgodę osoby, której dane
dotyczą.

89.

EROD uważa, że jakość zgody, szczególnie z uwagi na fakt, że odgrywa ona centralną rolę w japońskich
ramach prawnych, musi być zgodna z podstawowymi wymogami pojęcia zgody, tj. zgodnie z prawem
UE musi oznaczać „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli [...]” przez osobę,
której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać taką zgodę, co stanowi istotne
zabezpieczenie służące zapewnieniu swobodnego oświadczenia woli takiej osoby przez cały czas37.
Wydaje się, że w japońskich ramach prawnych brakuje prawa do wycofania będącego obowiązkowym
elementem zgody. Zgodnie z wytycznymi PPC38 wycofanie zgody jest rzeczywiście zaledwie „pożądane”
i podlega warunkom dotyczącym „natury, rozmiaru i statusu działalności gospodarczej”.

3.1.3 Zasada przejrzystości
90.

Zgodnie z art. 5 RODO przejrzystość jest podstawową zasadą unijnego systemu ochrony danych
osobowych39. W dokumencie roboczym dotyczącym adekwatności wyraźnie wymieniono
„przejrzystość” jako jedną z zasad dotyczących treści, które należy uwzględnić podczas oceny
merytorycznie równoważnego stopnia ochrony zapewnianego przez państwo trzecie. Zasada
przejrzystości i rzetelności służy zapewnieniu, aby osoba, której dane dotyczą, miała kontrolę nad
swoimi danymi; w tym celu, co do zasady, należy przekazywać informacje osobie, której dane dotyczą,

36

WP 254, s. 4.
Art. 4 ust. 11 RODO. Aby uzyskać więcej informacji zob. również odpowiednie wytyczne EROD dotyczące zgody,
WP 259, z dnia 10 kwietnia 2018 r.
38
Data Protection Legal and Technical Research and Analysis Consortium (DPC), Ocena stopnia ochrony danych
osobowych zagwarantowana w japońskim prawie (ang. An assessment of the level of protection of personal data
provided under Japanese law), s. 46. „Ponadto, z punktu widzenia ochrony praw i interesów osoby możliwej do
zidentyfikowania na podstawie danych osobowych, np. konsumentów, pożądane jest, aby w przypadku, gdy
osoba taka zażąda zatrzymanych danych osobowych, odpowiedzieć na takie żądanie np. m.in. zaprzestając
bezpośredniego wysyłania poczty lub dobrowolnie zaprzestać wykorzystywania itp., uwzględniając naturę,
rozmiar i status działalności gospodarczej”.
39
WP 254, rozdział 3 pkt 7, s. 5; zob. również motyw 39 RODO.
37
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w sposób proaktywny. W przypadku Tarczy Prywatności, Grupa Robocza Art. 2940 odniosła się w swojej
opinii nr 1/2016 do załącznika II, II 1 b do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności (powiadomienie
osób fizycznych) i stwierdziła, że jeżeli dane nie są gromadzone bezpośrednio, organizacja powinna
powiadomić osobę, której dane dotyczą „w momencie, w którym dane są rejestrowane przez podmiot
uczestniczący w programie Tarcza Prywatności” (sekcja 2.2.1.a). Dodatkowym kryterium jest
posiadanie publicznie dostępnej polityki prywatności (zob. sekcja 2.2.1.b). Bezpośrednie informowanie
osoby, której dane dotyczą, było już zatem uznane za konieczne na podstawie dyrektywy 95/46/WE.
91.

Pierwsza podnoszona obawa dotyczy modalności informacji przekazywanych na podstawie APPI
osobie, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 27 ust. 1 APPI, PIHBO ma obowiązek przekazać informacje
określone w art. 27 ust. 1 APPI, umieszczając je „tak, aby osoba możliwa do zidentyfikowania na
podstawie danych osobowych mogła się z nimi zapoznać”. Takie sformułowanie nie wyjaśnia jednak
zakresu, w jakim PIHBO musi podjąć skuteczne środki, aby rzeczywiście poinformować osobę, której
dane dotyczą.

92.

EROD zachęca Komisję do wyjaśnienia znaczenia terminu „mogła się z nimi zapoznać” (ang. can
know) oraz tego, czy APPI nakłada co do zasady obowiązek rzeczywistego poinformowania osób,
których dane dotyczą.

93.

Ponadto zgodnie z dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności mogą istnieć ograniczenia
względem przekazywania informacji osobie, której dane dotyczą, podobne jak w art. 23 RODO.
Podobnie art. 14 ust. 5 RODO przewiduje wyjątek od prawa do informacji, gdy informacja taka może
uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania. Nawet w takim przypadku
administrator powinien jednak dostarczyć pewien rodzaj informacji, np. udostępniając publicznie
„uogólnione” informacje. Ponadto po ustąpieniu zagrożenia należy powiadomić osobę, której dane
dotyczą41. Kwestie te mają istotne znaczenie dla zapewnienia podstawowej zasady rzetelności.

94.

Na podstawie art. 23 APPI PIHBO musi co do zasady poinformować z wyprzedzeniem osobę, której
dane dotyczą, o przekazaniu jej danych osobie trzeciej w sposób dorozumiany, gdy otrzyma jej zgodę,
albo wyraźnie za pośrednictwem powiadomienia o rezygnacji. EROD rozumie, że osoba, której dane
dotyczą, nie jest informowana o fakcie, że jej dane nie są zatrzymanymi danymi osobowymi na
podstawie APPI, gdyż wchodzą w zakres wyjątków określonych w art. 4 rozporządzenia rządu. W
rezultacie nie będzie ona mogła w pełni korzystać ze swoich praw. Osoby, których dane dotyczą, nie są
informowane również w przypadkach określonych w art. 18 ust. 4 APPI.

95.

EROD przyjmuje do wiadomości, że możliwe jest ograniczenie praw z uwagi na uzasadnione prawnie
cele realizowane przez PIHBO i przez organy krajowe. Jednocześnie EROD uważa, że należy z
wyprzedzeniem przedstawić przynajmniej ogólne informacje dotyczące możliwości ograniczenia
praw do celów związanych z prawem, a także że należy powiadomić osoby, których dane dotyczą,
gdy minie zagrożenie, ze względu na które ograniczono informacje.

40

Grupę Roboczą ustanowiono na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Był to niezależny europejski organ doradczy
ds. ochrony danych osobowych i prywatności. Jego zadania określono w art. 30 dyrektywy 95/46/WE i w art. 15
dyrektywy 2002/58/WE. WP29 przekształciła się obecnie w EROD.
41
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r., Tele2, sprawy połączone C-203/15 i C-698/15,
ECLI:EU:C:2016:970, rec. 121 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r., Digital Rights
Ireland, sprawy połączone C-293/12 i C-594/12,ECLI:EU:C:2014:238, rec. 54–62.
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96.

Inne aspekty związane z przejrzystością rozwinięto dalej poniżej. Odnoszą się one do zagrożeń, jakie
niesie ze sobą przekazywanie danych do państwa trzeciego42 i do informacji dotyczących logiki
przetwarzania w kontekście zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.43

3.1.4 Ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych
97.

EROD z zadowoleniem przyjmuje starania czynione przez japońskie organy i przez Komisję Europejską
zmierzające do zwiększenia stopnia ochrony w odniesieniu do dalszego przekazywania danych zawarte
w przepisie uzupełniającym nr 4, w którym wykluczono możliwość, by dane osobowe przekazywane z
UE podlegały dalszemu przekazywaniu do państwa trzeciego na podstawie APEC-CBPRs. Ponadto EROD
uznaje, że w motywach 177 i 184 swojego nowego projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony Komisja Europejska zobowiązała się do zawieszenia decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony w przypadku, jeżeli przy dalszym przekazywaniu danych nie jest już dłużej zapewniona ciągłość
ochrony. EROD chciałaby jednak podnieść dwie kwestie dotyczące takiego przekazywania danych
osobowych UE z Japonii do państw trzecich.

98.

Stosowanie zgody jako podstawy przekazywania danych z Japonii do państwa trzeciego w japońskim
systemie prawnym budzi obawy, gdyż EROD uważa, że informacje przekazywane osobie, której dane
dotyczą, będącej obywatelem UE, przed udzieleniem przez nią zgody wydają się niewyczerpujące.

99.

W art. 24 APPI zakazuje się przekazywania danych osobowych osobie trzeciej znajdującej się poza
terytorium Japonii bez uzyskania uprzedniej zgody osoby fizycznej, której te dane dotyczą. W przepisie
uzupełniającym nr 4 określono, że osobom, których dane dotyczą, będącym obywatelami UE, należy
przedstawić informacje dotyczące okoliczności przekazywania ich danych, które to informacje są
niezbędne do podjęcia przez nich decyzji dotyczącej udzielenia zgody.

100. W swoim projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisja Europejska dochodzi
do wniosku , że przepis uzupełniający nr 4 gwarantuje w szczególności udzielenie świadomej zgody
przez osobę, której dane dotyczą, będącą obywatelem UE44, gdyż uzyska ona informacje o tym, że jej
dane zostaną przekazane za granicę, oraz o konkretnym kraju docelowym. Umożliwi to osobie, której
dane dotyczą, dokonanie oceny zagrożenia związanego z prywatnością, które może pociągać za sobą
takie przekazanie.
101. Zgodnie z zasadą przejrzystości ujętą w dokumencie roboczym dotyczącym adekwatności, podczas
informowania osób fizycznych należy zapewnić pewien poziom rzetelności. Zdaniem EROD, aby
zapewnić odpowiedni poziom rzetelności w kontekście dalszego przekazywania opartego na zgodzie,
należy jeszcze przed udzieleniem zgody wyraźnie poinformować osoby, których dane dotyczą, o
możliwych zagrożeniach związanych z takimi przekazami wynikającymi z braku odpowiedniego stopnia
ochrony w państwie trzecim i z braku odpowiednich zabezpieczeń. Powiadomienie takie powinno
zawierać na przykład informacje, że w państwie trzecim prawdopodobnie nie istnieje organ nadzorczy
ani nie istnieją przepisy dotyczące przetwarzania danych czy też że państwo trzecie może nie
gwarantować praw osoby, której dane dotyczą45. EROD uważa, że przedstawienie tych informacji jest

42

Zob. sekcja 2.1.4.
Zob. sekcja 2.1.6.
44
Decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii, przesłana do EROD dnia 13 listopada
2018 r., motyw 76.
45
Wytyczne EROD 2/2018 w sprawie wyjątków określonych w art. 49 rozporządzenia 2016/679, 25 maja 2018
r., s. 8.
43
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kluczowe, aby umożliwić osobie, której dane dotyczą, wyrażenie zgody przy pełnej wiedzy na temat
tych szczególnych okoliczności przekazania46.
102. Świadoma zgoda ma również znaczenie w kontekście wykluczeń sektorowych. Decyzja stwierdzająca
odpowiedni stopień ochrony nie obejmuje swoim zakresem niektórych rodzajów przetwarzania przez
niektóre podmioty, takie jak uniwersytety przetwarzające dane osobowe do celów akademickich.
Obawa, jaką EROD żywi w tym względzie, dotyczy szczególnego scenariusza, w którym dane przekazane
z UE na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – np. dane z dziedziny zasobów
ludzkich studentów programu Erasmus w Japonii – zostaną wykorzystane do innego celu nieobjętego
zakresem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. do celów badawczych), za zgodą
osoby, której dane dotyczą, i nie będą już zatem dłużej podlegały dodatkowej ochronie zapewnianej
dzięki przepisom uzupełniającym.
103. Komisja Europejska stwierdza w motywie 38 swojego projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, że scenariusz taki będzie podlegał kontekstowi dalszego przekazywania, oraz że w
przypadku takiej sytuacji PIHBO musi przedstawić osobie, której dane dotyczą, wszelkie niezbędne
informacje przed udzieleniem przez nią zgody, w tym poinformować ją, że dane osobowe nie
podlegałyby ochronie gwarantowanej przepisami APPI.
104. W przepisie uzupełniającym nr 4 wymaga się jedynie, aby PIHBO uzyskał zgodę osoby, której dane
dotyczą, po przedstawieniu jej informacji dotyczących okoliczności przekazywania jej danych, które to
informacje są niezbędne, aby osoba możliwa do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych
podjęła decyzję dotyczącą udzielenia zgody.
105. EROD zachęca Komisję Europejską do zapewnienia, aby informacje, które mają być przedstawione
osobie, której dane dotyczą, na temat „okoliczności przekazywania jej danych” zawierały informacje
o możliwych zagrożeniach związanych z przekazami wynikającymi z braku odpowiedniego stopnia
ochrony w państwie trzecim i z braku odpowiednich zabezpieczeń, lub w przypadku wyłączeń
sektorowych o braku ochrony zapewnianej za sprawą przepisów uzupełniających i APPI.
106. Dalsze przekazywanie danych osobowych może dotyczyć państw trzecich, które dopiero staną się
podmiotem późniejszej możliwej decyzji Japonii stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
107. Bez uszczerbku dla odstępstw określonych w art. 23 ust. 1 APPI, dane pierwotnie przekazane z UE do
Japonii mogą zostać następnie przekazane z Japonii do państwa trzeciego bez zgody w dwóch
przypadkach:


jeżeli PIHBO i odbiorca będący stroną trzecią wdrożyli wspólnie środki zapewniające stopień
ochrony równoważny ze stopniem ochrony zapewnianym przez APPI czytane łącznie z
przepisami uzupełniającymi za sprawą umowy lub innych form wiążących porozumień lub
wiążących porozumień w obrębie grupy przedsiębiorstw47;



jeżeli PPC uznało państwo trzecie na podstawie art. 24 APPI lub art. 11 przepisów PPC48 jako
zapewniające równoważny stopień ochrony ze stopniem ochrony gwarantowanym w Japonii.

108. Według oceny EROD art. 24 APPI jest bardziej szczegółowym przepisem, zawierającym odstępstwo od
ogólnego przepisu określonego w art. 23 APPI. W związku z tym EROD nie podziela oceny Komisji
46

Wytyczne EROD 2/2018 w sprawie wyjątków określonych w art. 49 rozporządzenia 2016/679, 25 maja 2018
r., s. 7.
47
Przepis uzupełniający nr 4 pkt (ii).
48
Przepisy wykonawcze dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych, 30 maja 2017 r. Komisja UE przekazała
EROD angielskie tłumaczenie nowego art. 11, artykuł ten nie został jednak jeszcze opublikowany.
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Europejskiej zawartej w nowym ostatnim zdaniu motywu 78 projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, w którym stwierdza ona, że nawet w takich przypadkach przekazanie
danych osobie trzeciej podlega wymogowi uzyskania zgody na podstawie art. 23 ust. 1 APPI.
109. Zgodnie z art. 11 ust. 1 przepisów PPC, aby PPC wydało decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień
ochrony, wymagane są merytoryczne normy równoważne z normami gwarantowanymi w APPI, przy
czym państwo trzecie gwarantuje wdrożenie tych norm a niezależny organ egzekwowania prawa
zapewnia nad nimi skuteczny nadzór. Ponadto zgodnie z art. 11 ust. 2 przepisów PPC, PPC może nałożyć
niezbędne warunki służące ochronie praw i interesów osób fizycznych w Japonii.
110. Zgodnie z przepisem uzupełniającym nr 4 można przekazywać dane osobowe UE do państwa trzeciego
podlegającego japońskiej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony bez dodatkowych
ograniczeń. Art. 44 RODO określa jednak, że przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego musi
spełniać warunki określone w rozdziale V RODO, w tym warunki dalszego przekazywania danych z
państwa trzeciego do innego państwa trzeciego. Dalsze przekazywanie danych nie może podważać
stopnia ochrony osób fizycznych, których dane są przekazywane49. Chociaż co do zasady Komisja
Europejska również podzieliła tę interpretację w swoim projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony50, wydaje się, że nie jest ona w pełni przestrzegana. Komisja Europejska
wynegocjowała zakaz przekazywania danych pochodzących z UE do państwa trzeciego na podstawie
Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) – systemu zasad ochrony prywatności w relacjach
transgranicznych (ang. Cross Border Privacy Rules, BCPRs). W świetle wyników narzędzia
porównawczego opracowanego w 2014 r. w ramach dyrektywy UE, w którym porównano wiążące
reguły korporacyjne i CBPR, przedstawiając wymogi obu systemów, występujących między nimi
zbieżności i różnic (opinia WP 29 02/2014), EROD ma wątpliwości dotyczące stosowania CBPR jako
narzędzia do dalszego przekazywania wykorzystywanego do przekazywania danych osobowych z UE
do innych państw niż Japonia.
111. Z kolei wydaje się, że Komisja Europejska akceptuje dalsze przekazywanie danych osobowych
przekazanych z UE do Japonii na podstawie japońskiej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony bez możliwości narzucenia w razie konieczności przez PPC przepisów uzupełniających jako
warunków ochrony praw i interesów osób fizycznych w UE. EROD wnioskuje z treści art. 44 RODO, że
konieczne jest rozszerzenie zwiększonej ochrony danych przekazywanych z UE do Japonii, które
przewidziano w przepisach uzupełniających, zawsze wtedy, gdy dane takie są przekazywane dalej do
państwa trzeciego, a ramy prawne w zakresie ochrony danych w tym państwie trzecim nie są uznane
jako merytorycznie równoważne z RODO.
112. EROD zachęca zatem Komisję Europejską do przyjęcia swojej roli monitorującej i do zapewnienia,
aby zachowany był stopień ochrony danych UE, lub do zawieszenia tej decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, jeżeli dane osobowe przekazywane z UE do Japonii będą przekazywane
dalej do państwa trzeciego będącego przedmiotem możliwej późniejszej japońskiej decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a takie państwa trzecie nie były przedmiotem
wcześniejszej oceny UE lub nie podlegały ustaleniu w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony.

49

WP 254, s.5.
Decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXXX zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii, przesłana EROD dnia 13 listopada
2018 r., motyw 75.
50
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3.1.5 Marketing bezpośredni
113. Zgodnie z przepisem uzupełniającym nr 3 PIHBO ma zakaz przetwarzania danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego, jeżeli zostały one przekazane z Unii Europejskiej w innym celu, a osoba,
której dane dotyczą, będąca obywatelem UE, nie udzieliła zgody na zmianę celu ich wykorzystywania.
114. Zgodnie z dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności w przypadku, gdy dane są przetwarzane
do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć możliwość
wniesienia w dowolnym momencie i bez ponoszenia żadnych kosztów sprzeciwu wobec przetwarzania
jej danych osobowych do takich celów. Zgodnie z art. 16 APPI PIHBO może przetwarzać dane osobowe
wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody mogłoby przynieść taki sam skutek
jak uprzywilejowane prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.
115. W japońskich ramach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych nie przewidziano
uprzywilejowanego prawa do wniesienia sprzeciwu i, jak wyjaśniono powyżej w sekcji dotyczącej
zgody, w wytycznych PPC wycofanie zgody jest zaledwie pożądane i podlega warunkom, nie można go
zatem uznać za równoważne z prawem do wniesienia sprzeciwu w dowolnej chwili, jak jest to
wymagane w dokumencie roboczym dotyczącym adekwatności. EROD zachęca Komisję Europejską do
przedstawienia zapewnień dotyczących prawa do wycofania zgody oraz do monitorowania
przypadków dotyczących marketingu bezpośredniego.

3.1.6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
116. Zgodnie z dokumentem roboczym dotyczącym adekwatności decyzje oparte wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu (zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych
przypadkach), w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne lub istotnie wpływają na osobę,
której dane dotyczą, mogą być podejmowane jedynie pod pewnymi warunkami określonymi w ramach
prawnych państwa trzeciego. W związku z tym za każdym razem, gdy przeprowadza się
zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie we wspomnianych powyżej okolicznościach,
musi istnieć podstawa prawna pozwalająca na takie działanie.
117. W ramach europejskich warunki pozwalające na zautomatyzowane podejmowanie decyzji obejmują
m.in. potrzebę uzyskania wyraźnej zgody51 osoby, której dane dotyczą, lub konieczność uzyskania takiej
decyzji do celów zawarcia umowy. Jeżeli decyzja nie jest zgodna z takimi warunkami określonymi w
ramach prawnych państwa trzeciego, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo do
niepodlegania takiej decyzji. Ponadto przepisy państwa trzeciego powinny w każdym przypadku
przewidywać niezbędne zabezpieczenia, w tym prawo do uzyskania informacji o konkretnych
powodach podjęcia danej decyzji oraz o jej logice, prawo do skorygowania nieprawidłowych lub
niekompletnych informacji oraz prawo do zakwestionowania decyzji, jeżeli została ona podjęta na
podstawie błędnego stanu faktycznego.
118. Decyzja Komisji odnosi się wyłącznie do sektora bankowego, w którym zasady sektorowe52 dotyczące
zautomatyzowanego podejmowania decyzji miałyby zastosowanie. W Kompleksowych wytycznych w
sprawie nadzoru nad głównymi bankami, o których wspomniano w motywie 93 projektu decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, wskazano, że danej osobie fizycznej należy przedstawić
szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powodów odrzucenia wniosku o zawarcie umowy pożyczki.

51

Aby zapoznać się z krytycznymi uwagami na temat koncepcji zgody w japońskich ramach prawnych w zakresie
ochrony danych osobowych, zob.: 2.1. Uwagi ogólne i 2.2.8. Marketing bezpośredni.
52
EROD nie otrzymało przedmiotowych zasad sektorowych.
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119. Argumentacja Komisji Europejskiej odnosząca się do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony (motyw 94), zgodnie z którą jest mało prawdopodobne, aby brak szczegółowych
przepisów w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w APPI miał wpływ na stopień
ochrony, wydaje się nie uwzględniać (na przykład) przypadku, w którym dane osobowe przekazane z
UE są następnie przetwarzane przez innego japońskiego administratora danych (innego niż pierwotny
japoński podmiot odbierający dane).
120. Wydaje się zatem, że w Japonii nie istnieją ogólne przepisy mające zastosowanie między sektorami,
regulujące zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.
121. EROD zachęca Komisję Europejską do monitorowania
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

3.2

przypadków

związanych

ze

Mechanizmy proceduralne i mechanizmy egzekwowania prawa

122. W oparciu o kryteria określone w dokumencie roboczym dotyczącym adekwatności EROD
przeanalizowała następujące aspekty japońskich ram ochrony danych osobowych ujętych w projekcie
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: istnienie skutecznie działającego niezależnego
organu nadzorczego; istnienie systemu zapewniającego odpowiedni stopień zgodności i systemu
dostępu do odpowiednich mechanizmów dochodzenia roszczeń zapewniającego osobom fizycznym z
UE dostęp do środków pozwalających na egzekwowanie swoich praw i dochodzenia roszczeń bez
napotykania uciążliwych przeszkód w korzystaniu z administracyjnych i sądowych środków
dochodzenia roszczeń.
123. Opierając się na standardach ochrony określonych przez TSUE w sprawie Schrems53 i wymienionych w
motywie 104 i art. 45 RODO, EROD uznaje, że chociaż w Japonii istnieje system spójny z systemem
europejskim, może być on w praktyce trudno dostępny dla osób fizycznych z UE, których dane będą
przekazywane na podstawie tej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, ze względu na
istnienie barier językowych i instytucjonalnych.
124. W poniższej sekcji, przed sformułowaniem pewnych zaleceń dla Komisji, zbadane zostaną wspomniane
powyżej aspekty japońskich ram prawnych.

3.2.1 Właściwy niezależny organ nadzorczy
125. Powołanie PPC nastąpiło dnia 1 stycznia 2016 r. w następstwie wprowadzenia zmian do APPI w 2015
r.; zastąpiło ono swojego poprzednika – Specjalną komisję ds. ochrony danych osobowych
(ustanowioną w 2013 r. na mocy ustawy w sprawie systemu My Number). Chociaż jest jeszcze młodą
organizacją, PPC od momentu jej ustanowienia dokłada znacznych starań, aby tworzyć wymaganą
infrastrukturę dostosowaną do wdrażania zmienionej APPI. W szczególności należy zauważyć
ustanowienie przepisów PPC, wytycznych PPC zawierających wskazówki dla PIHBO dotyczące
interpretacji APPI, publikację dokumentu PPC zawierającego pytania i odpowiedzi54 oraz ustanowienie
infolinii służącej doradzaniu podmiotom gospodarczym i obywatelom w sprawie przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, a także usługi mediacji służącej rozpatrywaniu skarg.
126. Ustanowienie i funkcjonowanie PPC jest uregulowane w rozdziale V APPI. Chociaż PPC podlega
jurysdykcji premiera, w art. 62 upoważnia się PPC do pełnienia swojej funkcji w sposób niezależny.
EROD z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienia Komisji Europejskiej w zmienionym projekcie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przekazanym dnia 13 listopada 2018 r., w których
53

Wyrok Trybunału z 2015 r., Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner, C-362/14, pkt 73 i
74.
54
Komisja Europejska nie dostarczyła EROD tego dokumentu w języku angielskim.
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dokładniej opisuje w jakim stopniu PPC jest wolne od wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych
wpływów.

3.2.2 System ochrony danych musi zapewnić odpowiedni stopień zgodności
127. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony kompleksowo zbadano uprawnienia
PPC, którymi dysponuje na podstawie art. 40, 41 i 42 APPI, aby mogło zapewniać monitorowanie i
wykonywanie przepisów. W art. 40 nadano PPC uprawnienia do zwracania się do PIHBO o dostarczenie
sprawozdań i dokumentacji związanej z operacjami przetwarzania, a także o prowadzenie inspekcji na
miejscu. Na podstawie art. 42 PPC posiada uprawnienia – gdy uzna, że konieczna jest ochrona praw
osoby fizycznej lub gdy wykryje naruszenie przepisów prawa – do wydania zaleceń i, jeżeli działanie
takie nie przyniesie skutków, poleceń względem PIHBO o zawieszenie działania stanowiącego
naruszenie lub o podjęcie niezbędnych środków służących usunięciu naruszenia.
128. W październiku 2018 r. PPC podjęło jedno ze swoich pierwszych działań na podstawie art. 41
zmienionego APPI i wydało wytyczne dla PIHBO, radząc przedsiębiorstwu wzmocnienie jego środków
ochrony i prowadzenie skutecznego nadzoru nad dostawcami aplikacji, przy jednoczesnym wyjaśnieniu
użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały sposobu wykorzystywania informacji osobowych oraz
uzyskaniu ich uprzedniej zgody przed udostępnieniem informacji osobie trzeciej, a także udzielanie
stosownych odpowiedzi na wnioski użytkowników o usunięcie dotyczących ich informacji. W
odpowiedziach przekazanych EROD55 urzędnicy PPC poinformowali, że przedsiębiorstwo wyraziło chęć
współpracy, oraz że jeżeli nie wywiąże się ono z tej obietnicy, PPC przedstawi dotyczące go „zalecenie”
na podstawie art. 42 ust. 1 APPI.
129. Dochodzenie przeprowadzone przez PPC dotyczące wspomnianego powyżej PIHBO jest bardzo
pozytywnym wskaźnikiem świadczącym o staraniach japońskiego organu nadzorczego zmierzających
do zapewnienia odpowiedniego stopnia zgodności w kraju.
130. Chociaż w porównaniu z ramami prawnymi obowiązującymi przed zmianami z 2015 r. nastąpiła
poprawa, EROD zauważa, że PPC ma mniejsze uprawnienia niż europejski organ ochrony danych na
podstawie RODO, szczególnie w związku z egzekwowaniem. Na przykład administracyjne kary
pieniężne56 są stosunkowo niskie. Komisja Europejska podkreśla w motywie 108 swojej decyzji, że w
przypadkach niezgodności lub naruszeń APPI obowiązują sankcje karne, oraz że Przewodniczący PPC
może przekazać sprawy do prokuratora generalnego. W decyzji Komisji Europejskiej nie uwzględniono
jednak faktu, że w Japonii prokuratura generalna posiada swobodę uznania i czasami może podlegać
długim procesom przeglądowym57. Ponadto kara więzienia (obejmująca wykonywanie pracy lub nie)
związana z naruszeniami APPI zgodnie z przepisami rozdziału VII może być trudna do wyegzekwowania,
gdyż jest ukierunkowana w każdym przypadku na osoby fizyczne, a nie karze PIHBO jako podmiotu
prawnego, który nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie rozliczalności.

55

Załącznik III.
Są one określone w rozdziale VII APPI. Maksymalny wymiar kary określono w art. 83 (dostarczanie lub
wykorzystywanie ukradkiem bazy danych zawierającej informacje osobowe, nastawione na nielegalny zysk
własny lub osoby trzeciej) i jest on równoważny karze więzienia w wymiarze jednego roku obejmującej
wykonywanie pracy lub grzywnie w wysokości nieprzekraczającej 500 000 jenów (w przybliżeniu 3 900 EUR).
Zgodnie z przedstawionymi przez Komisję wyjaśnieniami grzywny mają charakter kumulacyjny za poszczególne
naruszenia. Mimo że taka sytuacja może mieć miejsce, EROD zauważa, że nawet jeżeli stosuje się grzywny o
charakterze kumulacyjnym, łączna kwota najprawdopodobniej będzie znacznie niższa w porównaniu z normami
europejskimi.
65
Oda H., Japanese Law, Oxford University Press (wydanie III), 2009: 439– 440.
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131. W świetle powyższych ustaleń EROD zachęca Komisję Europejską do ścisłego monitorowania
skuteczności sankcji i stosownych środków zaradczych w japońskim systemie ochrony danych
osobowych.

3.2.3 System ochrony danych musi zapewniać wsparcie i pomoc poszczególnym osobom,
których dane dotyczą, w wykonywaniu przysługujących im praw i korzystaniu z
odpowiednich mechanizmów dochodzenia roszczeń
132. PPC umieszcza na swojej stronie internetowej obszerne informacje i wytyczne mające na celu
zwiększanie świadomości wśród PIHBO w związku z ich obowiązkami i zobowiązaniami wynikającymi z
ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także prowadzi infolinię służącą
przekazywaniu informacji i zapewnianiu wsparcia japońskim obywatelom w zakresie poszczególnych
praw przysługujących im na podstawie APPI. Na stronie internetowej znajduje się również sekcja
zatytułowana „Children’s room” (pokój dziecięcy), przeznaczona specjalnie dla dzieci i młodzieży. EROD
zauważa, że informacje te – wraz z infolinią, wskazówkami i dokumentem zawierającym pytania i
odpowiedzi – są dostępne w języku japońskim58. W związku z tym EROD jest głęboko przekonana, że
byłoby korzystne, gdyby PPC mogło utworzyć dedykowaną podstronę na angielskiej wersji swojej
strony internetowej mającą na celu przekazywanie informacji osobom fizycznym z UE, których dane
będą przekazywane do Japonii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, na temat ich poszczególnych praw wynikających z japońskich ram ochrony danych
osobowych i z przepisów uzupełniających.
133. EROD przyjmuje z zadowoleniem wyjaśnienia Komisji Europejskiej w motywie 104 zmienionego
projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przedstawionego dnia 13 listopada 2018
r. dotyczące usługi mediacji zarządzanej przez PPC zgodnie z art. 61 pkt (ii) APPI. EROD pragnie jednak
podnieść trzy kwestie związane z tą sprawą. Po pierwsze, usługa mediacji nie jest opublikowana na
angielskiej wersji strony internetowej PPC. Po drugie, usługa jest dostępna wyłącznie telefonicznie i
tylko w języku japońskim. Ponadto mediacja stanowi wyłącznie proces ułatwiający i nie prowadzi do
wiążącego porozumienia między stronami, co wpływa na skuteczność możliwości dochodzenia
roszczeń dostępnych dla osoby, której dane dotyczą59.
134. Dodatkowo EROD zauważa, że w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
podkreślono środki zaradcze dostępne za sprawą powództwa cywilnoprawnego, a także procesów
karnych, nie uwzględniono jednak istnienia instytucjonalnych barier dla postępowania sądowego w
Japonii, takich jak koszty prawne (opłaty prawne są dzielone równo między powodem a pozwanym,
niezależnie od tego, która strona wygra w postępowaniu60), niedobór prawników w kraju61, fakt, że
zagranicznym prawnikom nie wolno wykonywać zawodu z zakresu prawa krajowego, a także wymóg
ciężaru dowodu wynikający z prawa deliktów. EROD obawia się, że czynniki te mogą w praktyce
utrudniać osobom fizycznym dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zagrozić korzystaniu z prawa do
szybkiego podejmowania środków prawnych bez ponoszenia nadmiernie wysokich kosztów.
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https://www.ppc.go.jp/en/contactus/piinquiry/.
Kojima T., Civil Procedure and ADR in Japan, Chuo University Press, 2004; i Menkel-Meadow C., Dispute
Processing and Conflict Resolution: Theory, Practice and Policy, Ashgate (2003) (ed.).
60
Wagatsuma (2012), ‘Recent Issues of Cost and Fee Allocation in Japanese Civil Procedure’ w Reimann (ed.),
Cost and Fee Allocation in Civil Procedure – Ius Gentium; comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 11, s.
195 – 200.
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Zgodnie z najnowszymi danymi liczbowymi liczba prawników w Japonii wynosi 38 980 osób (ok. 290 prawników
na milion osób) [Japan Federation of Bar Association](2017), biała księga w sprawie prawników (ang. White Paper
on Attorneys): s. 8–9.
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135. W świetle powyższych ustaleń EROD wyraża obawy co do istnienia ryzyka, że osoby fizyczne z UE
mogą mieć trudności w dostępie do środków dochodzenia roszczeń na drodze administracyjnej i
sądowej oraz, w związku z tym, przyjęłaby z zadowoleniem, gdyby Komisja Europejska mogła omówić
z PPC możliwość utworzenia usługi online, przynajmniej w języku angielskim, mającej na celu
zapewnienie wsparcia osobom fizycznym z UE i rozpatrywania ich skarg62. Ponadto EROD przyjęłaby
z zadowoleniem umożliwienie unijnemu organowi ochrony danych działanie w charakterze pośrednika
w odniesieniu do skarg osób, których dane dotyczą, będących obywatelami UE, z organizacjami
prowadzącymi działalność w Japonii i PPC.

4 DOSTĘP ORGANÓW PUBLICZNYCH DO DANYCH PRZEKAZYWANYCH
DO JAPONII
136. Zamiarem Komisji jest uznanie za sprawą decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, że
„Japonia zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii
Europejskiej do podmiotów gospodarczych przetwarzających informacje osobowe w Japonii”, jak
określono w art. 1 projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Zgodnie z art. 45 ust.
2 RODO Komisja przeanalizowała również ograniczenia i gwarancje dotyczące dostępu organów
publicznych do danych osobowych. W niniejszym rozdziale skupiono się na ocenie dostępu organów
egzekwowania prawa i innych podmiotów rządowych do danych osobowych do celów bezpieczeństwa
narodowego. Analiza EROD opiera się na projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
załączniku II do tej decyzji, w którym rząd Japonii przedstawia ogólny zarys stosownych ram prawnych,
i japońskich tekstów prawnych w stopniu, w jakim przedstawiono je Komisji. W związku z tym z uwagi
na szczególny kontekst tej oceny, EROD uwzględniła elementy dotyczące japońskich przepisów, które
nie są częścią ustaleń Komisji Europejskiej, lecz są istotne, aby dokonać oceny warunków i gwarancji
na podstawie których japońskim organom publicznym udziela się dostępu do danych osobowych
przekazywanych z Unii Europejskiej.

4.1 Dostęp do danych w celu egzekwowania prawa
4.1.1 Procedury dostępu do danych w dziedzinie prawa karnego
137. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przedstawiono trzy przypadki
przewidziane w japońskim prawie pozwalające organom egzekwowania prawa na dostęp do danych w
Japonii:
4.1.1.1 Wnioski o udzielenie dostępu z nakazem sądowym
138. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony stwierdzono, że aby rząd uzyskał
dostęp do danych w Japonii, a w szczególności aby organy egzekwowania prawa karnego wnioskowały
o dostęp do elektronicznych materiałów dowodowych w kontekście postępowań przygotowawczych,
zawsze wymagany jest nakaz, chyba że korzystają z procedury dobrowolnego ujawniania – zob. poniżej.
4.1.1.1.1 Wymóg „uzasadnionego powodu”, konieczności i proporcjonalności nakazów
139. EROD przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z japońską konstytucją jakiekolwiek gromadzenie danych
osobowych przymusowymi środkami musi odbywać się na podstawie nakazu sądu. Mówiąc
konkretnie, w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wskazano, że we wszelkich
przypadkach „przeszukania i zajęcia” musi istnieć „uzasadniony powód” dla wydania nakazu sądu,
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Podobnej do usługi przewidzianej w załączniku II do tej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
dotyczącej skarg składanych przez rezydentów UE w zakresie dostępu japońskich organów publicznych do ich
danych.
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który zgodnie z uznaniem sądu najwyższego istnieje wyłącznie wtedy, gdy uznaje się, że dana osoba
fizyczna (podejrzany lub oskarżony) popełniła przestępstwo a przeszukanie i zajęcie są konieczne na
potrzeby dochodzenia. Komisja odnosi się tutaj do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1969 r.,
sprawa nr 100 (1968(Shi)). EROD przypomina, że zgodnie z orzecznictwem TSUE63 tylko sąd, nie zaś na
przykład prokuratorzy, może zezwolić zwłaszcza na gromadzenie danych dotyczących ruchu i
lokalizacji.
140. Również w świetle praktyki sądowej TSUE, zgodnie z którą dostęp do danych może być przedmiotem
nakazu, tak jak w sprawie Tele2, EROD żałuje, że nie przedstawiono żadnych dodatkowych informacji
pozwalających na ocenę sposobu stosowania w praktyce kryteriów oceny konieczności wydania nakazu
– wagi przestępstwa i sposobu jego popełnienia; wagi i znaczenia materiałów zajętych jako materiały
dowodowe; prawdopodobieństwa zatajenia lub zniszczenia zajętych materiałów; zakresu
niedogodności spowodowanych zajęciem; innych powiązanych warunków – i wynikającego z
konstytucji pojęcia „uzasadnionego powodu”. W związku z tym EROD zachęca Komisję do
monitorowania tego, czy wydawanie nakazów spełnia w praktyce kryteria ustanowione przez TSUE.
4.1.1.1.2 Rodzaje przestępstw, w odniesieniu do których możliwe jest wydanie nakazu
141. Procedura wydania nakazu ma zastosowanie tylko wtedy, gdy prowadzone jest „przymusowe
postępowanie przygotowawcze”. Co do zasady wydanie takich nakazów jest możliwe wyłącznie w
przypadkach, gdy nastąpiło naruszenie przepisów prawa. W tym względzie EROD zauważa przyjętą
ostatnio ustawę w sprawie karania przestępczości zorganizowanej i kontroli korzyści pochodzących z
przestępstwa z dnia 15 czerwca 2017 r. w kontekście przystąpienia Japonii do Konwencji Narodów
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (UNTOC)64. Ze względu na
brak dostępnej angielskiej wersji językowej tych przepisów, a także uwzględniając wymóg wynikający
z prawa UE, zgodnie z którym niektóre dane gromadzi się wyłącznie w kontekście dochodzenia,
wykrywania i ścigania poważnych przestępstw65, oraz obawy wyrażone przez kilku komentatorów, w
tym specjalnego sprawozdawcę ONZ Josepha Cannataciego66, dotyczące szerokiego zakresu
stosowania oraz tego, że opiera się on na rzekomo niejasnej i zbyt szerokiej definicji „zorganizowanej
grupy przestępczej”, EROD nie jest w stanie stwierdzić, że dostęp do elektronicznych materiałów
dowodowych w ramach stosownych japońskich przepisów ogranicza się do progów przewidzianych w
prawie Unii.
142. Należy również zauważyć, że w przypadku niektórych rodzajów przestępstw właściwym organem jest
policja prefekturalna, która kieruje się swoimi szczególnymi zarządzeniami. EROD nie otrzymała
dostępu do wewnętrznych przepisów mających zastosowanie względem policji prefekturalnej.
143. Zgodnie z projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony gromadzenie informacji
elektronicznych w dziedzinie egzekwowania prawa karnego należy do zakresu odpowiedzialności
policji prefekturalnej.
4.1.1.2 Pozwolenia na zakładanie podsłuchów
144. W załączniku II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wskazano, że ustawa w
sprawie zakładania podsłuchów do celów dochodzeniowych przewiduje szczególne postępowanie w
odniesieniu do przechwytywania korespondencji. Przepisy te przedstawiono bardzo późno, co nie
pozwoliło na ich szczegółową analizę. W związku z tym chociaż wydaje się, że w przedmiotowych
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ramach prawnych zapewniono wiele zabezpieczeń, EROD nie jest w stanie ocenić, czy warunki
określone w tym akcie prawnym są obwarowane gwarancjami merytorycznie równoważnymi z
gwarancjami wymaganymi w UE zarówno w Karcie zgodnie z wykładnią TSUE i w EKPC zgodnie z
wykładnią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
4.1.1.3 Procedura „dobrowolnego ujawnienia” w oparciu o formularz zapytania
145. Taka nieobowiązkowa forma współpracy umożliwia organom publicznym zwrócenie się do
administratorów (z wyjątkiem operatorów telekomunikacyjnych) o dostarczenie im posiadanych przez
nich danych. W przypadku niezastosowania się do wniosku, nie można go wyegzekwować. Nie jest
jasne, które organy mogą korzystać z tego rodzaju procedury, ale wydaje się, że ogranicza się ona do
organów dochodzeniowych.
4.1.1.3.1 Warunki wydania „formularza zapytania”
146. EROD przyjmuje do wiadomości, że japoński Sąd Najwyższy, odnosząc się do konstytucji, ustalił ramy
ograniczające wykorzystanie „dobrowolnych ujawnień”67. Z projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony wynika, że konkretnie o „dobrowolne ujawnienie” mogą się zwracać tylko
właściwe organy, wydając „formularz zapytania”. Uważa się, że przesłanie takiego „formularza
zapytania” jest dozwolone wyłącznie, gdy stanowi to część dochodzenia, zawsze zakłada ono zatem
konkretne podejrzenie co do popełnionego już przestępstwa. Dochodzenia takie prowadzi co do zasady
policja prefekturalna, w przypadku której mają zastosowanie ograniczenia na podstawie art. 2 ust. 2
ustawy o policji, co oznacza, że powinno być ono właściwym narzędziem w przypadku działań policji.
EROD zwraca się jednak o udzielenie dalszych wyjaśnień co do konkretnego zakresu kryteriów
umożliwiających wydanie formularza zapytania (takich jak orzecznictwo ilustrujące stosowanie tych
kryteriów) oraz do związku między procedurą dobrowolnego ujawnienia a zajęciem danych na
podstawie nakazu. Wydaje się istotnie, że nawet jeżeli danych nie dało się uzyskać w ramach
dobrowolnej procedury, wciąż możliwe jest ich uzyskanie na podstawie nakazu, jeżeli są one niezbędne
dla organów dochodzeniowych68.
4.1.1.3.2 Dostępne orzecznictwo dotyczące ograniczeń w korzystaniu z dobrowolnego ujawnienia
147. Przypadki przytoczone w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony69 w celu
zilustrowania ograniczeń względem wykorzystywania procedur dobrowolnego ujawnienia odnoszą się
do spraw, w których oskarżony został sfotografowany albo sfilmowany w przestrzeni publicznej
bezpośrednio przez policję, przedstawiają one zatem ograniczone wskazania co do sytuacji, w których
właściwe organy mogą zwrócić się do administratora o ujawnienie danych, szczególnie w odniesieniu
do kryteriów wymienionych w załączniku II dotyczących „adekwatności metod”, które wydają się
dotyczyć oceny tego, czy dobrowolne dochodzenie jest „adekwatne” lub wystarczające, aby osiągnąć
cel dochodzenia. To samo można powiedzieć o ogólnych kryteriach tego, czy dokonanie oceny
legalności dobrowolnych dochodzeń „można uznać za wystarczająco zgodnie ze społecznie przyjętymi
zwyczajami”. Ponadto Agencja Policji Państwowej, która jest organem federalnym odpowiedzialnym
za wszelkie kwestie dotyczące policji kryminalnej, wydała instrukcje dla policji prefekturalnej dotyczące
„właściwego korzystania z zapytań pisemnych w sprawach związanych z dochodzeniem”. Między
innymi, główny funkcjonariusz prowadzący dochodzenie musi uzyskać wewnętrzne zatwierdzenie od
wysokiego rangą urzędnika. EROD nie posiada żadnych informacji co do tego, czy instrukcje te są
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wiążące. Niemniej EROD stwierdza, że korzystanie z tej procedury musi być proporcjonalne lub
konieczne.
4.1.1.3.3 Prawa i obowiązki administratorów w kontekście dobrowolnego ujawnienia
148. Dodatkowo wydanie zgody na przedstawienie danych należy do administratorów (wydaje się jednak,
że nie mają oni obowiązku uzyskać zgody osoby, której dane dotyczą, lub poinformowania jej) gdy
wnioski takie nie stoją w sprzeczności z innymi zobowiązaniami prawnymi (takimi jak zobowiązania do
zachowania poufności). Z przedstawionego przez Komisję sprawozdania zdaje się wynikać, że po
okresie charakteryzującym się wysokim wskaźnikiem stosowania się do wniosków, administratorzy
zaczęli brać pod uwagę ochronę danych osobowych swoich klientów i w związku z tym zaczęli rzadziej
odpowiadać na takie wnioski.
149. Niejasny pozostaje również fakt, czy administratorzy mają jakiekolwiek zachęty, aby stosować się do
wniosków (np. czy odnoszą jakieś korzyści w przypadku zastosowania się do wniosku lub czy są
wyłączeni z postępowania karnego itp.). W szczególności nie wspomniano nic na temat jakiejkolwiek
zasady np. przyznającej prawo do nieobciążania samych siebie.
150. EROD z zadowoleniem przyjęłaby w miarę dostępności dodatkowe informacje, dane liczbowe
dotyczące liczby i rodzaju wniosków, a także odpowiedzi udzielone przez kontrolerów, do których
wnioski takie były składane. W razie braku orzecznictwa i danych liczbowych EROD zachęca Komisję do
monitorowania skuteczności i konkretnego stosowania tej procedury w praktyce.
151. EROD nie jest jednak w posiadaniu orzecznictwa ani danych liczbowych dotyczących tej procedury,
które umożliwiałyby jej ustalenie tych elementów. W związku z tym, bez dalszych elementów
dotyczących tej praktyki EROD nie jest w stanie przedstawić oceny dotyczącej skuteczności i
konkretnego stosowania tej procedury.
4.1.1.4 Wniosek dotyczący procedur oceny danych do celów egzekwowania prawa
152. Podsumowując, EROD przyjmuje do wiadomości, że zasada, zgodnie z którą dane osobowe mogą
podlegać obowiązkowej ocenie właściwych organów wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne i
proporcjonalne względem celu oraz na podstawie nakazu, odpowiada głównym podstawowym
gwarancjom zapewnionym na podstawie prawa Unii i EROD. W następstwie powyższych ustaleń EROD
zwraca się do Komisji o monitorowanie zakresu tych środków, zakresu procedury dobrowolnego
ujawnienia i stosowania tych zasad przez policję prefekturalną i przez sądy w stosownym
orzecznictwie, a także do monitorowania tego, czy japońskie ramy prawne zapewniają podstawowe
gwarancje ustanowione przez TSUE na podstawie karty i przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na
podstawie konwencji.

4.1.2 Nadzór w dziedzinie prawa karnego
153. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, jak również w załączniku II
przedstawiono cztery rodzaje nadzoru prowadzonego przez policję, ministerstwa i agencje publiczne.
4.1.2.1 Nadzór sądowy
4.1.2.1.1 Przypadki gromadzenia informacji elektronicznych środkami przymusu (przeszukanie i
zajęcie)
154. Zgodnie z projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony we wszelkich przypadkach,
gdy gromadzenie informacji elektronicznych odbywa się z zastosowaniem środków przymusu
(przeszukania i zajęcia), policja musi wcześniej otrzymać nakaz sądowy. Istnieje jednak wyjątek od tej
reguły70. W art. 220 ust. 1 kodeksu postępowania karnego istotnie zezwala się, aby prokurator, jego
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asystent lub funkcjonariusz policji sądowej podczas aresztowania podejrzanego przeszukali lub zajęli
informacje elektroniczne w miejscu aresztowania. W tej sytuacji sędzia może wyłączyć takie informacje
z materiałów dowodowych.
155. EROD jest świadoma, że w prawie Unii również istnieją podobne wyjątki. Zauważa, że, jak wskazano w
projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, w przypadkach gromadzenia informacji
elektronicznych przy użyciu środków przymusu nie zawsze istnieje kontrola sądowa. W tym kontekście
EROD przypomina praktykę sądową ETPC w zakresie kontroli sądowej a posteriori71.
4.1.2.1.2 Przypadek wniosku o dobrowolne ujawnienie
156. Zgodnie z projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w przypadku wniosku o
dobrowolne ujawnienie sędzia nie prowadzi żadnej kontroli ex ante. W takim przypadku policja
prefekturalna działa pod nadzorem prokuratora. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony wskazano art. 192 ust. 1 i art. 246 dotyczące wzajemnej współpracy i koordynacji
prokuratorów, Prefekturalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i funkcjonariuszy policji sądowej
oraz wymianę informacji między nimi. Odniesiono się w niej również do art. 193 ust. 1, zgodnie z
którym prokurator może udzielić policji sądowej niezbędnych instrukcji, a także ustanowić normy
dotyczące sprawiedliwego dochodzenia. Ponadto wskazano w niej art. 194 dotyczący działań
dyscyplinarnych względem policji sądowej podejmowanych przez Państwową lub Prefekturalną
Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego za nieprzestrzeganie instrukcji prokuratorów.
157. EROD przyjmuje do wiadomości ustanowienie wcześniejszych środków i kontroli sprawowanej nad
policją sądową przez Państwową lub Prefekturalną Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego (zob.
poniżej).
4.1.2.2 Nadzór policji prowadzony przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego
158. Zgodnie z załącznikiem II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, kontrolę nad
policją sprawują dwa rodzaje komisji. Oba mają na celu zabezpieczenie demokratycznego zarządzania
i politycznej neutralności policyjnej administracji.
4.1.2.2.1 Nadzór sprawowany przez Państwową Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego
159. W załączniku II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wspomniano kontrolę
nad Agencją Policji Państwowej sprawowaną przez Państwową Komisję ds. Bezpieczeństwa
Publicznego. W ustawie o policji podano wykaz obowiązków Komisji, z których wynikają jej
uprawnienia nadzorcze (zob. art. 5).
160. Zgodnie z art. 4 ustawy o policji Państwowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego ustanawiana jest
w ramach jurysdykcji premiera i składa się z przewodniczącego i pięciu członków. W art. 7 ustanowiono
pewne ograniczenia dotyczące mianowania członków Komisji. Jak określono w art. 8, kadencja
członków Komisji wynosi pięć lat i może być przedłużona tylko raz. Ponadto wydaje się, że parlament
posiada silną władzę w kwestii mianowania i zwalniania członków Komisji, co zapewnia niezależność
Państwowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
161. Takie przepisy prawne zwiększają polityczną neutralność Państwowej Komisji ds. Bezpieczeństwa
Publicznego.
4.1.2.2.2 Kontrola sprawowana przez Prefekturalną Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego
162. Policja prefekturalna podlega kontroli Prefekturalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego
ustanowionej w każdej prefekturze. Zgodnie z art. 2 i art. 36 ust. 2 ustawy o policji Prefekturalne
Komisje ds. Bezpieczeństwa Publicznego odpowiadają za „ochronę praw i wolności osoby fizycznej”.
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W art. 38 i 42 ustawy o policji ujęto wykaz obowiązków Prefekturalnych Komisji ds. Bezpieczeństwa
Publicznego. Komisje te również mają na celu zapewnienie demokratycznego zarządzania i politycznej
neutralności administracji policyjnej, jak określono w art. 43 ust. 2, kierując do policji prefekturalnej
poszczególne sprawy, gdy uznają to za konieczne w kontekście kontroli działań policji prefekturalnej
lub dopuszczenia się przez personel uchybienia.
163. Nie jest jednak jasne, czy poza kontrolą zachowań policji Komisje te posiadają inne uprawnienia. EROD
zastanawia się, czy termin „uchybienie” obejmuje nielegalny dostęp do danych i, w takim wypadku,
czy Komisje te mogą zalecić usunięcie danych.
164. W kwestii neutralności i niezależności tych Komisji, jak określono w projekcie decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony72, Prefekturalne Komisje ds. Bezpieczeństwa Publicznego są ustanawiane
w ramach jurysdykcji gubernatora, który musi mianować członków Komisji za zgodą zgromadzenia
prefekturalnego. Kadencja członków Prefekturalnych Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego trwa trzy
lata i może być przedłużona dwukrotnie. W art. 39 ustawy o policji wskazano ograniczenia dotyczące
mianowania członków. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wspomniano
również o kontroli nad policją prefekturalną sprawowanej przez lokalne zgromadzenie, odnosząc się
do art. 100 ustawy w sprawie lokalnej autonomii. Ustawy tej jednak nie dostarczono EROD73.
165. Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o policji „żaden członek Komisji nie może następnie zostać
członkiem parlamentu lub pełnoetatowym członkiem personelu lokalnych podmiotów publicznych lub
zostać zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin w ramach służb określonych w przepisach art. 28
ust. 5 akapit pierwszy ustawy w sprawie lokalnych usług publicznych.
166. Zgodnie z przedstawionymi powyżej elementami i przy uwzględnieniu współpracy między
Prefekturalnymi Komisjami ds. Bezpieczeństwa Publicznego a Państwową Komisją ds. Bezpieczeństwa
Publicznego, EROD zgadza się z projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i z
zadowoleniem przyjmuje neutralność i niezależność członków Prefekturalnych Komisji ds.
Bezpieczeństwa Publicznego. EROD rozumie, że Prefekturalne Komisje ds. Bezpieczeństwa Publicznego
posiadają tylko uprawnienia do kontroli zachowań policji i nie posiadają innych kompetencji
nadzorczych, w tym w zakresie usuwania danych gromadzonych przez policję prefekturalną. W związku
z tym wydaje się, że konieczne jest przedstawienie dodatkowych wyjaśnień co do tego, czy kontrola
prowadzona przez Prefekturalną Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego jest wystarczająca zgodnie z
normami ustanowionym w prawie Unii.
4.1.2.2.3 Kontrola sprawowana przez Parlament
167. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony74 i załączniku II75 przedstawiono pewne
informacje na temat kontroli sprawowanej przez parlament związanej z kierowaniem państwem, w
tym z legalnością gromadzenia danych przez policję. W obu dokumentach istotnie wspomniano art. 62
konstytucji, zgodnie z którym Parlament może żądać przedkładania dokumentów i składania zeznań
przez świadków. W obu z nich wskazano również przepisy prawne ustawy o parlamencie, szczególnie
art. 104 dotyczący uprawnień parlamentu, a także art. 74 dotyczący przedkładania pisemnych
wniosków, na które rząd musi odpowiedzieć pisemnie w ciągu siedmiu dni, jak określono w art. 75. W
projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dodano również: „Wsparciem dla roli
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rządu w kontroli realizacji władzy wykonawczej jest obowiązek powiadomienia, np. na podstawie art.
29 ustawy w sprawie zakładania podsłuchów”.
168. EROD przyjmuje do wiadomości udział rządu w kontroli nad kierowaniem państwem i nad policją w
zakresie legalności gromadzenia danych.
4.1.2.2.4 Kontrola sprawowana przez organy wykonawcze
169. Zgodnie z załącznikiem II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony z jednej
strony minister lub dyrektor każdego ministerstwa lub każdej agencji posiada władzę nadzorczą i
wykonawczą na podstawie ustawy w sprawie ochrony danych osobowych będących w posiadaniu
organów administracyjnych (ang. Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative
Organs, APPIHAO)76. Z drugiej strony minister spraw wewnętrznych i komunikacji posiada uprawnienia
w zakresie prowadzonych postępowań do wykonywania APPIHAO przez wszystkie inne ministerstwa,
w tym ministra sprawiedliwości w odniesieniu do policji, jak wskazano w projekcie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony77.
170. Minister może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora organu administracyjnego o dostarczenie
materiałów i wyjaśnień dotyczących przetwarzania informacji osobowych przez dany organ
administracyjny na podstawie art. 50 APPIHAO. Może on zwrócić się z wnioskiem o przegląd środków,
gdy istnieje podejrzenie wystąpienia naruszenia przepisów ustawy lub jej niewłaściwe zastosowanie, a
także o wydanie opinii dotyczącej przetwarzania informacji osobowych przez dany organ
administracyjny zgodnie z art. 50 i 51 APPIHAO.
171. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i w załączniku II wspomniano również
o ustanowieniu 51 kompleksowych centrów informacyjnych, które „zapewniają płynne wdrażanie
ustawy” zgodnie z art. 47 APPIHAO. EROD zauważa, że w APPIHAO nie wyjaśniono w większych
szczegółach jaką rolę i jakie uprawnienia mają wspomniane centra informacyjne, jednak projekt decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zawiera pewne doprecyzowanie.
172. W związku z tym EROD przyjmuje z zadowoleniem fakt, że minister spraw wewnętrznych i komunikacji
sprawuje kontrolę wykonawczą w zakresie przestrzegania przepisów APPIHAO przez ministerstwa i
organy wykonawcze.
173. Podsumowując, przepisy Unii i EKPC, w praktyce sądowej swoich odpowiednich Trybunałów,
ustanawiają normy i gwarancje, zgodnie z którymi kontrola musi być pełna, neutralna i niezależna.
EROD zauważa, że PPC nie posiada kompetencji nadzorczych w kwestiach związanych z
egzekwowaniem prawa. Ponadto, podczas gdy wydaje się, że kontrola sprawowana przez parlament,
Państwową i Prefekturalną Komisję ds. Bezpieczeństwa jest neutralna i niezależna, konieczne są
dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kompetencji nadzorczych Prefekturalnych Komisji ds.
Bezpieczeństwa Publicznego.

4.1.3 Środki dochodzenia roszczeń w prawie karnym
174. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony uzupełnionej załącznikiem II
przedstawiono kilka ścieżek, jakimi osoby fizyczne mogą wnosić skargi zarówno do niezależnych
organów, jak i do sądu.
175. Ścieżki te wraz z głównymi elementami tych procedur wynikającymi z dostępnej dokumentacji
przedstawiono poniżej, po szybkim przeglądzie dostępnych praw służącym wyjaśnieniu czego osoba,
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Zob. załącznik II s. 10.
Zob. załącznik II s. 11.
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której dane dotyczą, może oczekiwać od organów publicznych w kontekście przetwarzania danych
osobowych w dziedzinie postępowania karnego.
4.1.3.1 Dostępne prawa osób, których dane dotyczą, w kontekście postępowania karnego
176. Aby skorzystać ze środków dochodzenia roszczeń, osoby, których dane dotyczą, muszą posiadać prawa
wynikające z przepisów prawa, aby mogły one twierdzić, że prawa takie nie były przestrzegane. W
związku z tym EROD dokonała również oceny dostępnych praw w kontekście postępowania karnego
przedstawionych w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
4.1.3.1.1 Ogólne ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, na podstawie APPIHAO
177. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisja odnosi się do ogólnych zasad
ochrony danych osobowych, których muszą przestrzegać organy publiczne po zgromadzeniu danych
osobowych, i opiera się na tych zasadach. Zasady te określono w sposób bardziej szczegółowy w
załączniku II, EROD postanowiła zatem przedstawić swoje uwagi również w odniesieniu do nich.
178. Jeżeli chodzi o dostępne prawa, EROD zauważa, że zgodnie z załącznikiem II do projektu decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony niektóre ogólne prawa przysługujące osobom, których
dane dotyczą, w kontekście przetwarzania danych przez organy administracji, pozostają dostępne
również w kontekście postępowań przygotowawczych. Dodatkowe ograniczenia dotyczące
gromadzenia i dalszego przetwarzania informacji osobowych w tym kontekście również wynikają
jednak z samej APPIHAO.
179. Ograniczenia te, które, jak się wydaje, mają również zastosowanie zarówno w kontekście danych
gromadzonych na podstawie nakazu, jak i na podstawie formularza zapytania w kontekście
dobrowolnego ujawnienia, nasuwają wątpliwości dotyczące kilku kwestii.
180. Jeżeli chodzi o zasadę ograniczenia celu, chociaż co do zasady wymaga się od organów administracji
określenia celu zachowania danych osobowych, a zachowanie takie nie powinno wykraczać poza zakres
konieczny do osiągnięcia określonego celu ich wykorzystania, organy administracji mogą dokonać
zmiany celu, jeżeli „można go uznać za odpowiednio istotny dla celu pierwotnego”.
181. W APPIHAO przewidziano również zasadę nieujawniania, zgodnie z którą pracownikowi nie wolno
ujawniać bez uzasadnienia otrzymanych informacji osobowych innej osobie ani bezpodstawnie
wykorzystywać takich informacji. Nie przedstawiono jednak żadnych dodatkowych informacji
dotyczących interpretacji tego, co mogłoby obejmować „uzasadnienie” lub „bezpodstawne
wykorzystanie”, do celów oceny byłoby zatem konieczne dodatkowe wyjaśnienie.
182. W art. 8 ust. 1 APPIHAO również określono zakaz wykorzystywania lub ujawniania danych „o ile nie
przewidziano inaczej w przepisach ustawowych i wykonawczych”. Niemniej, chociaż przepis ten nie
jest co do zasady sprzeczny ze stopniem ochrony zapewnianej na podstawie prawa Unii, EROD nie jest
w posiadaniu dodatkowych elementów dotyczących zakresu w jakim stosuje się nadzór lub kontrole,
gdy przepisy ustawowe i wykonawcze przewidują ujawnienie informacji. Dodatkowo na podstawie art.
8 ust. 2 mają zastosowanie dodatkowe wyjątki od tej zasady, gdy „istnieje niewielkie
prawdopodobieństwo, aby takie wyjątkowe ujawnienie informacji spowodowało niesprawiedliwą
szkodę względem praw i interesów osoby, której dane dotyczą, lub osoby trzeciej”. Bez jakichkolwiek
dodatkowych elementów dotyczących tej kwestii, wyjątek ten, który opiera się na pojęciu
„niesprawiedliwej” szkody, wymaga dodatkowego wyjaśnienia, jeżeli jest ono wystarczająco wąskie.
183. Ponadto art. 9 APPIHAO przewiduje dodatkowe ograniczenia dotyczące celu lub metody wykorzystania
lub jakiekolwiek inne ograniczenia, które mają być nałożone przez dyrektora organu administracji, gdy
zachowane dane osobowe zostaną przekazane innej osobie. Ponieważ pojęcia „jakiekolwiek inne
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konieczne ograniczenia” i „przekazane innej osobie” są bardzo szerokie, takie dodatkowe ograniczenia
praw osób, których dane dotyczą, bez dodatkowych wyjaśnień dotyczących zakresu stosowania tego
przepisu budzą obawy.
184. Chociaż EROD jest w pełni świadoma, że prawa związane z dostępem do danych i inne zasady ochrony
danych osobowych zgodnie z prawem Unii również podlegają ograniczeniom w procesie karnym,
zapewnione są wtedy dodatkowe gwarancje, w tym w zakresie nadzoru, kontroli i środków
dochodzenia roszczeń. Ze względu na brak wystarczającego orzecznictwa w sprawie takich ograniczeń
lub dodatkowych elementów pozwalających na wyjaśnienie zakresu stosowania tych przepisów EROD
nie ma możliwości dokonania oceny, czy takie ograniczenia praw osób, których dane dotyczą,
ograniczają się do elementów, które uznano by za absolutnie niezbędne i proporcjonalne na podstawie
prawa Unii, i byłyby one zatem merytorycznie równoważne z prawami zagwarantowanymi osobom,
których dane dotyczą.
4.1.3.1.2

Dodatkowe ograniczenia praw w APPIHAO wynikające z kodeksu postępowania karnego
i zarządzeń policji prefekturalnej
185. EROD zauważa, że chociaż wydaje się, że APPIHAO stosuje się do wszelkiego przetwarzania
dokonywanego przez organy administracji w Japonii, niektóre istotne ograniczenia praw osób, których
dane dotyczą, wynikają ze szczególnego ustawodawstwa. W szczególności w art. 53 ust. 2 kodeksu
postępowania karnego78 określono, że „informacje osobowe zarejestrowane w dokumentach
związanych z procesami i zajętymi artykułami” są wyłączone z zakresu stosowania poszczególnych
praw określonych w rozdziale IV APPIHAO. Mówiąc konkretnie, EROD rozumie zatem, że w kontekście
postępowania karnego osoby, których dane dotyczą, nie korzystają z prawa do informacji, dostępu do
danych osobowych i ich sprostowania lub usuwania w stosunku do danych osobowych
zarejestrowanych w dokumentach związanych z procesami i zajętymi artykułami.
186. W odniesieniu do przedmiotowych ograniczeń EROD rozumie, że stosuje się je w kontekście danych
zgromadzonych na podstawie nakazów, a także w kontekście danych zgromadzonych w ramach
dobrowolnego ujawnienia za pośrednictwem formularza zapytania (zob. poniżej). Ponieważ istotnie
podstawa prawna dwóch procedur dostępu do danych (na podstawie nakazu i za pośrednictwem
formularza zapytania) została określona w kodeksie postępowania karnego, wydaje się, że art. 53-2
tego kodeksu stosuje się do obu rodzajów gromadzenia danych. Ponieważ jednak art. 53-2 odnosi się
do „zajętych” artykułów, można by było wyjaśnić, czy ograniczenia praw przewidziane na podstawie
tego przepisu mają zastosowanie również w kontekście dobrowolnego ujawnienia.
187. EROD ubolewa z powodu niedostarczenia jej zarządzeń policji prefekturalnej, które podobno
zapewniają ochronę informacji osobowych, praw i obowiązków równoważną z ochroną zapewnianą w
APPIHAO. Uwzględniając obie niejasności dotyczące interpretacji APPIHAO oraz brak dostępu do
zarządzeń policji prefekturalnej, EROD zastanawia się, czy prawa przyznane w tym kontekście osobom
fizycznym wraz z dodatkową kontrolą lub dodatkowymi mechanizmami zaskarżenia są wystarczające,
aby zrekompensować brak praw.
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Dostępny pod adresem
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02 i cytowany w
załączniku II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, przypis 25.
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4.1.3.2

Dochodzenie roszczeń za pośrednictwem środków dochodzenia roszczeń niezależnych
organów
4.1.3.2.1 Administracyjne środki dochodzenia roszczeń
188. EROD zauważa, że organy administracji gromadzące dane, takie jak policja prefekturalna, są
właściwymi organami do rozpatrywania wniosków od osób fizycznych dotyczących ich – ograniczonych
– praw związanych z ich zgromadzonymi danymi stanowiącymi część postępowania przygotowawczego
(zob. powyżej w odniesieniu do dostępnych praw), które, jak się wydaje, obejmują zarówno
gromadzenie danych na podstawie nakazu, jak i formularzy zapytania. Mówiąc konkretnie, wydaje się,
że prawa te ograniczają się do ogólnych zasad, takich jak konieczność zatrzymywanie danych w związku
z celem (zob. art. 3.1 APPIHAO), zasady celowości (art. 4) czy dokładności danych (art. 5), tymczasem
poszczególne prawa, takie jak prawo do informacji, dostępu do danych osobowych, i ich sprostowania
lub usuwania są wyłączone w stosunku do danych osobowych zarejestrowanych w dokumentach
związanych z procesami i zajętymi artykułami79. Chociaż organów tych nie można uznać za niezależne,
zatem więc też za zapewniające niezależne środki zaskarżenia lub kontroli, EROD z zadowoleniem
przyjmuje tę ścieżkę. Podkreśla ona jednak, że skargi wnoszone w tym kontekście ograniczają się do
bardzo niewielu praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, ze względu na ograniczenia
praw przewidziane w APPIHAO.
189. Ponadto skoro zgodnie z art. 53-2 kodeksu postępowania karnego „informacje osobowe
zarejestrowane w dokumentach związanych z procesami i w zajętych artykułach” są wyłączone z
zakresu stosowania poszczególnych praw określonych w rozdziale IV APPIHAO, możliwości zwracania
się z wnioskiem o dostęp do informacji osobowych są również ograniczone do procedur
przewidzianych na podstawie innych przepisów tego kodeksu postępowania karnego. Wydaje się, że
w tym kontekście działania mogą podejmować wyłącznie ofiary, podejrzani lub oskarżeni, wciąż jednak
w zależności od etapu postępowania karnego. W związku z tym EROD wyraża obawy, że osoby, których
dane dotyczą, nie mają ogólnego prawa dostępu do danych lub ich poprawy lub usunięcia na podstawie
japońskiego prawa w kontekście postępowania karnego, oraz że wszystkie dostępne ścieżki wniesienia
środków zaskarżenia sugerują bycie ofiarą (w którym to przypadku osoba prawdopodobnie
wiedziałaby, że jej dane zostały zgromadzone) lub podejrzanym lub oskarżonym, lub też wykazanie
szkody, tymczasem osoby, których dane dotyczą, powinny mieć również prawo dostępu do swoich
danych i możliwość ich poprawy lub usunięcia jeżeli nie doznały (może jeszcze) żadnej szkody lub gdy
nie są ani ofiarą, ani podejrzanym, ani oskarżonym, lecz jest np. świadkiem.
4.1.3.2.2

Administracyjne środki dochodzenia roszczeń stosowane za pośrednictwem
Prefekturalnych Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego
190. Ponadto wydaje się, że Prefekturalne Komisje ds. Bezpieczeństwa Publicznego są właściwymi organami
do rozpatrywania skarg. Na podstawie art. 79 ustawy o policji, o którym mowa w projekcie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, osoby fizyczne mogą wnieść skargę na nielegalne lub
niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza podczas wypełniania swoich obowiązków.
191. EROD zwraca się o wyjaśnienie, czy „nielegalne” przetwarzanie danych osobowych kwalifikuje się jako
„nielegalne lub niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza” oraz o wyjaśnienie kwestii wykazania
niedogodności, którego, jak się wydaje, wymaga się od osoby, której dane dotyczą. W powiadomieniu
wydanym przez Agencję Policji Państwowej dla policji i Prefekturalnych Komisji ds. Bezpieczeństwa
Publicznego w sprawie odpowiedniego rozpatrywania skarg dotyczących wykonywania obowiązków
przez funkcjonariuszy policji istotnie ograniczono skargi do konkretnych wniosków dotyczących
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Zob. powyżej w odniesieniu do ograniczeń APPIHAO a w szczególności zob. art. 53-2 kodeksu postępowania
karnego (nie dołączony, lecz zacytowany w załączniku II do projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony, przypis 25).
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„skorygowania każdej konkretnej niedogodności, która wynikła z nielegalnego lub niewłaściwego
zachowania lub z niepodjęcia niezbędnego działania przez funkcjonariusza policji podczas pełnienia
przez niego obowiązków” oraz możliwości „wniesienia zażalenia/wyrażenia niezadowolenia w sprawie
nieodpowiedniego sposobu wypełniania obowiązków przez funkcjonariusza policji”. Wyraźnie
wyjaśniono w niej, że „należy wykluczyć skargi na niewypełnienie obowiązków przez funkcjonariusza
policji dotyczące jakiejkolwiek kwestii, której nie uznaje się za wchodzącą w zakres obowiązków
funkcjonariusza policji, a także skargi wyrażające ogólną opinię lub wniosek, które nie mają
bezpośredniego wpływu na stronę wnoszącą skargę”.
192. W kwestii wymogów proceduralnych w zakresie wniesienia skargi, chociaż należy je wnosić w formie
pisemnej, EROD zauważa, że zgodnie z japońskim prawem w tym kontekście zapewniona jest pomoc
w sporządzeniu pisemnej skargi, w tym dla cudzoziemców. Ponadto wydaje się, że japoński rząd
powierzył również PPC obowiązek zapewnienia pomocy osobom, których dane dotyczą, będącym
obywatelami UE, w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu skarg w tej dziedzinie, co EROD przyjmuje z
zadowoleniem. EROD podkreśla, że w jej rozumieniu PPC będzie w tym kontekście funkcjonowało tylko
jako punkt kontaktowy między osobami, których dane dotyczą, a właściwymi organami w Japonii.
193. Powiadomienia o wynikach rozpatrywania skargi przez Prefekturalną Komisję ds. Bezpieczeństwa
Publicznego nie przekazuje się w przypadkach wymienionych w art 79-2 ustawy o policji, gdzie ujęto
przypadek, w którym obecne „miejsce zamieszkania skarżącego nie jest znane”. EROD przyjmuje do
wiadomości, że odniesienie do miejsca zamieszkania nie oznacza, że we wszystkich przypadkach osoby,
których dane dotyczą, będące obywatelami UE byłyby w związku z tym wykluczone z otrzymania
powiadomienia na temat wyników ich skarg z uwagi na to, że nie mieszkają one w Japonii.
4.1.3.2.3 Doraźny mechanizm włączający PPC
194. W świetle przedstawionych powyżej ustaleń EROD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd Japonii i
Komisja Europejska uzgodniły ustanowienie dodatkowego mechanizmu zaskarżenia, oferującego
osobom fizycznym z UE dodatkową ścieżkę zaskarżania w Japonii, dzięki której osoby fizyczne mogą
również dochodzić zadośćuczynienia za bezprawne lub niewłaściwe prowadzenie dochodzenia przez
organy publiczne. EROD zauważa również i przyjmuje z zadowoleniem, że wnioski można wnosić do
PPC, nie zaś do innego urzędnika rządowego, co rozszerza zakres kompetencji PPC o obszary
egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego.
195. Podczas analizy nowego mechanizmu EROD skupiła się na zrozumieniu uprawnień PPC w tym
kontekście.
196. Chociaż język nie jest w pełni zrozumiały, EROD rozumie, że dodatkowy mechanizm dochodzenia
roszczeń nie wymaga „stanowiska” w rozumieniu, że nie wymaga się od wnioskodawcy, aby wykazał,
że istnieje prawdopodobieństwo, że jego dane osobowe zostały poddane nadzorowi japońskiego
organu. EROD chciałaby jednak zwrócić się do Komisji o potwierdzenie.
197. Zgodnie ze swoją oceną urzędu rzecznika ustanowionego na podstawie Tarczy Prywatności EROD
podkreśla potrzebę nadania skutecznych uprawnień adresatowi wniosku, czyli w tym wypadku PPC,
aby można było uznać mechanizm dochodzenia roszczeń jako merytorycznie równoważny ze
skutecznym środkiem z rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych.
198. Wyjaśniając działanie mechanizmu zaskarżenia, japoński rząd odnosi się do art. 6, art. 61 pkt. (ii) i art.
80 APPI, a uprawnienia te przedstawia w załączniku II. W rozumieniu EROD procedura opisana w
załączniku II precyzuje i rozszerza uprawnienia PPC, gdyż język użyty w art. 6, art. 61 pkt. (ii) i art. 80
APPI jest raczej niejasny i ogólnikowy. W stopniu w jakim w załączniku II doprecyzowano i rozszerzono
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uprawnienia PPC, EROD pragnie zwrócić się o wyjaśnienie, czy są one wiążące dla innych agencji
japońskiego rządu.
199. Na podstawie procedury określonej w załączniku II EROD zauważa, że właściwe organy publiczne w
Japonii są zobowiązane do współpracy z PPC „w tym poprzez dostarczanie mu niezbędnych informacji
i stosownych materiałów, tak aby PPC mogło ocenić, czy gromadzenie lub dalsze wykorzystanie
informacji osobowych odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami”. Istotne jest zatem,
aby w celu oceny skuteczności systemu ponownie odnieść się do uprawnień przedmiotowych
właściwych organów, z którymi współpracuje PPC. EROD rozumie, że uprawnienia te nie uległyby
rozszerzeniu za sprawą zapewnień określonych w załączniku II.
200. EROD zauważa również, że w przypadku zaobserwowania naruszenia przepisów „współpraca danych
organów publicznych z PPC obejmuje obowiązek zaradzenia temu naruszeniu”, co wyraźnie obejmuje
usunięcie zgromadzonych danych stanowiących naruszenie mających zastosowanie przepisów. EROD
rozumie, że obowiązki właściwego organu wynikają raczej ze „współpracy z PPC”, niż z decyzji PPC.
201. Ponadto PPC będzie informowało wnioskodawcę o „wyniku oceny, w tym w stosownych przypadkach
o wszelkich podejmowanych działaniach naprawczych”. Dodatkowo PPC będzie informowało
wnioskodawcę o „możliwości zwracania się do właściwego organu publicznego o potwierdzenie
wyniku oraz z pytaniem, do którego organu należy kierować taki wniosek o potwierdzenie”.
202. Ponadto PPC zobowiązało się do pomocy wnioskodawcom w podejmowaniu dalszych działań w
ramach japońskiego prawa, jeżeli wnioskodawca nie jest zadowolony z wyniku procedury.
203. W świetle konieczności posiadania skutecznego mechanizmu zaskarżenia, który byłby merytorycznie
równoważny z normami UE, EROD zastanawia się jednak, czy PPC posiada jakiekolwiek szczególne
uprawnienia poza oceną, czy gromadzenie lub dalsze wykorzystanie informacji osobowych odbywa się
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i poza wzywaniem właściwych organów do korzystania z
ich stosownych uprawnień w celu rozpatrywania skarg przekazanych im przez PPC. Jeżeli PPC działa
wyłącznie w charakterze punktu kontaktowego dla osób fizycznych z UE, EROD uznałaby taką sytuację
za niewystarczającą dla zapewnienia skutecznego mechanizmu dochodzenia roszczeń, który byłby
merytorycznie równoważny z normami UE. EROD wzywa zatem Komisję do przedstawienia wyjaśnień
dotyczących kwestii poruszonych w niniejszym podrozdziale, szczególnie w sprawie tego, czy i w jaki
sposób mechanizm ten rozszerza obowiązki właściwych organów, w jaki sposób jest on dla nich wiążący
oraz w jaki sposób PPC może skutecznie zapewnić zgodność, nie zaś jedynie działać w charakterze
punktu kontaktowego dla osób fizycznych z UE.
4.1.3.3 Sądowe środki dochodzenia roszczeń
4.1.3.3.1 Mechanizm quasi-skargi
204. Procedura tzw. „quasi-skargi” umożliwia działanie przeciwko obowiązkowemu gromadzeniu informacji
na podstawie nakazu i służy unieważnieniu lub zmianie nielegalnego zajęcia.
205. Ścieżka ta oznacza, że osoba fizyczna ma świadomość, że dane podlegają zajęciu. EROD rozumie jednak,
że osoba, której dane dotyczą, nie jest powiadamiana o procedurze gromadzenia danych na podstawie
nakazu. Rozumie ona również, że dobrowolne ujawnienie nie oznacza, że przedsiębiorstwa, do których
zwrócono się z wnioskiem, mają obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, o
otrzymanych i rozpatrzonych pozytywnie wnioskach. W związku z tym, chociaż w załączniku II
podkreślono, że „osoba fizyczna może wnieść sprzeciw, nie czekając na rozstrzygnięcie sprawy”, w
praktyce, poza nakazami uprawniającymi do zakładania podsłuchów, w przypadku których wskazano,
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że prawo przewiduje obowiązek powiadomienia80, ścieżka ta rzeczywiście wydaje się dostępna tylko
wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, będzie świadoma takiego gromadzenia danych ze względu na
wniesioną przeciwko niej sprawę.
4.1.3.3.2 Nakaz sądowy
206. Dodatkowo, aby uzyskać usunięcie danych zgromadzonych w ramach postępowania karnego (tzw.
„nakaz sądowy”) lub otrzymać odszkodowanie, osoba fizyczna może również wnieść do sądu
powództwo cywilne.
207. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, EROD zauważa, że procedury te wydają się ograniczać do sytuacji, w
których funkcjonariusz publiczny podczas pełnienia swoich obowiązków w sposób bezprawny i z
własnej winy (umyślnie lub przez zaniedbanie) wyrządził danej osobie fizycznej szkodę. W rozumieniu
EROD szkoda wydaje się obejmować krzywdę moralną. Nie określono jednak bardziej szczegółowo, w
jaki sposób osoba fizyczna musi wykazać, że doznała szkody. EROD nie była w stanie dokonać oceny
orzecznictwa dotyczącego przyznawania odszkodowań, nie ma zatem możliwości oceny, czy ścieżka ta
zapewnia skuteczny środek w przypadku odszkodowań.
208. W odniesieniu do „nakazu sądowego” EROD zauważa również, że aby złożyć wniosek, osoba fizyczna
powinna być wcześniej świadoma, że jej dane zostały zgromadzone i są wciąż zachowane. W związku
z tym, ze względu na ograniczone prawo osób fizycznych do informacji i dostępu w kontekście
dochodzeń i procedur karnych, wydaje się, że skuteczność procedury jest również ograniczona.
4.1.3.4 Ogólna ocena ścieżek dochodzenia roszczeń
209. W następstwie oceny wszystkich ścieżek zaskarżenia dostępnych dla osób fizycznych na podstawie
japońskiego prawa, a także dostępnych dla osób, których dane dotyczą, przed PPC, EROD z
zadowoleniem przyjmuje doraźny mechanizm rozstrzygania sporów, w który zaangażowane jest PPC.
Posiada on wartość dodaną dla osób, których dane dotyczą, będących obywatelami UE, szczególnie ze
względu na to, że umożliwia im zrozumienie, które ścieżki są dla nich dostępne w celu zastosowania
środków dochodzenia roszczeń lub otrzymania odszkodowania, a także złożenia swoich wniosków
zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami proceduralnymi na podstawie prawa japońskiego.
Konieczne są jednak dodatkowe wyjaśnienia, szczególnie co do tego czy i w jaki sposób mechanizm ten
rozszerza obowiązki właściwych organów, w jaki sposób jest on dla nich wiążący, oraz w jaki sposób
PPC może skutecznie zapewnić zgodność, aby mieć pewność, że ten nowy mechanizm będzie stanowił
skuteczny środek dochodzenia roszczeń.
210. Z oceny tej wynika, że żaden mechanizm zaskarżenia w japońskim prawie nie umożliwia dostępu do
danych, ich poprawy lub usunięcie dla osób, których dane dotyczą, nie będącymi ofiarami,
podejrzanymi lub oskarżonymi w kontekście postępowania karnego, np. w celu zaradzenia
bezprawnemu gromadzeniu lub zatrzymaniu ich danych. Wskazuje ona również, że w ramach
wszystkich mechanizmów i procedur dochodzenia roszczeń i odszkodowania dostępnych na podstawie
prawa japońskiego dla ofiar, podejrzanych i osoby oskarżonej zakłada się, że osoby te wiedzą o
gromadzeniu danych, co w praktyce wydaje się ograniczone, gdyż osoby te mają ograniczone prawo
dostępu i prawo do informacji. Ponadto wydaje się, że konieczne są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące
wykazania nielegalnego zachowania ze strony organów, szczególnie co do tego, czy zachowanie takie
obejmuje jakiekolwiek nielegalne przetwarzanie danych osobowych, lub wykazanie szkody poniesionej
przez osobę fizyczną.
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O art. 23 ustawy w sprawie zakładania podsłuchów wspomniano na stronie 33 projektu decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, EROD nie otrzymała jednak tego tekstu, nie jest zatem w stanie ocenić w jakim
stopniu stosuje się taki obowiązek powiadomienia i w jakich przypadkach może być on ograniczony.
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211. W związku z tym, nie mając dodatkowej dokumentacji i dodatkowych elementów, EROD wyraża
zaniepokojenie co do tego, czy środki dochodzenia roszczeń dostępne na podstawie japońskiego prawa
i projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony są wystarczająco skuteczne w
porównaniu z normami obowiązującymi w prawie Unii.

4.2 Dostęp do danych do celów bezpieczeństwa narodowego
4.2.1 Zakres nadzoru
212. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony rozdział dotyczący „dostępu do danych
i ich wykorzystania przez japońskie organy publiczne do celów bezpieczeństwa narodowego”
rozpoczęto od ogólnego stwierdzenia zgodnego z zapewnieniem przedstawionym przez japoński rząd
w załączniku II, zgodnie z którym żadne japońskie przepisy nie zapewniają i zatem nie zezwalają na
„obowiązkowe wezwanie do udzielenia informacji” ani na „administracyjne zakładanie podsłuchów”
poza dochodzeniami. Podsumowując, stwierdzono, że „mając za podstawę względy bezpieczeństwa
narodowego można uzyskać informacje wyłącznie ze źródeł, do których każdy ma swobodny dostęp,
lub w ramach dobrowolnego ujawnienia. Wyklucza to stosowanie w tym obszarze tajnych działań
nadzorczych. Podmioty gospodarcze, do których wpłyną wnioski o dobrowolną współpracę (w formie
ujawnienia informacji elektronicznych) nie mają żadnego prawnego zobowiązania dostarczenia takich
informacji”81.
213. W ramach tych ograniczeń wskazano cztery podmioty rządowe, które mają uprawnienia do
gromadzenia informacji elektronicznych będących w posiadaniu japońskich podmiotów
gospodarczych, mając na względzie kwestie bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli chodzi o Ministerstwo
Obrony będące jednym z tych czterech podmiotów, określono, że „ma ono uprawnienia do
gromadzenia informacji (elektronicznych) wyłącznie za pośrednictwem dobrowolnego ujawnienia”82.
214. W odniesieniu do swojej oceny ogólnych ustaleń w zakresie gromadzenia danych do celów
bezpieczeństwa narodowego EROD pragnie przypomnieć pierwszą z czterech tzw. „podstawowych
gwarancji”, zgodnie z którą „przetwarzanie powinno opierać się na jasnych, precyzyjnych i dostępnych
przepisach”83. Precyzując, ETPC przyjmuje jasne stanowisko, że programy nadzoru są „zgodne z
prawem” wyłącznie wtedy, gdy środki nadzoru „mają podstawy w prawie krajowym”. Trybunał
wyjaśnił, że zgodność z normą prawną wymaga, aby przepisy zezwalające na stosowanie środka były
dostępne, a ich skutki możliwe do przewidzenia. Odnosząc się do zagrożenia arbitralnością, Trybunał
wymaga „jasnych, szczegółowych przepisów dotyczących tajnych środków nadzoru”; „wystarczająco
jasnych, aby odpowiednio wskazać obywatelom okoliczności, w jakich organy publiczne są uprawnione
do skorzystania z takich środków i warunków, na jakich mogą tego dokonać”84.
215. W odniesieniu do stosowania tych niezbędnych gwarancji w japońskim systemie prawnym, EROD jest
świadoma nie tylko faktu, że w kwestiach bezpieczeństwa narodowego państwa mają duży margines
uznania, uznany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ponadto uprawnienia w zakresie
bezpieczeństwa narodowego odzwierciedlają historyczne doświadczenia państw. EROD rozumie
zatem, że, jak podkreślił japoński rząd, po II wojnie światowej japońskie krajowe agencje wywiadowcze
zostały wyposażone w bardziej ograniczone uprawnienia niż w innych państwach.

81

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, akapit 151.
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, akapit 153.
83
WP29, WP 237: Dokument Roboczy 01/2016 w sprawie uzasadnienia ingerencji w podstawowe prawa do
prywatności i ochrony danych poprzez środki nadzoru w przypadku przekazywania danych osobowych
(niezbędne gwarancje europejskie).
84
Zob. np. Big Brother Watch i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 305.
82
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216. W rozumieniu EROD, w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z
zapewnieniem japońskiego rządu, sugeruje się, że japońskie podmioty rządowe nie prowadzą
programów służących strategicznemu monitorowaniu lub szerokiej obserwacji komunikacji
(internetowej). Jak wskazano powyżej, w piśmie podpisanym przez ministra sprawiedliwości japoński
rząd udzielił zapewnienia, że „mając za podstawę względy bezpieczeństwa narodowego można uzyskać
informacje wyłącznie ze źródeł, do których każdy ma swobodny dostęp, lub w ramach dobrowolnego
ujawnienia”.
217. Jeżeli chodzi o podstawę prawną Ministerstwa Obrony, EROD zauważa, że w projekcie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ujęto ogólne informacje o jego uprawnieniach i
przytoczono jego misję: „prowadzić sprawy w taki sposób, aby zabezpieczyć pokój i niepodległość w
kraju oraz bezpieczeństwo narodu”. EROD nie otrzymała jednak angielskiego tłumaczenia tej podstawy
prawnej.
218. Jednocześnie EROD jest świadoma, że w różnych mediach publikowano doniesienia sugerujące, że
dyrekcja ds. rozpoznania radioelektronicznego japońskiego Ministerstwa Obrony prowadzi program
niejawnego nadzoru85. W doniesieniu tym twierdzono również, ze japońskie Ministerstwo Obrony,
chociaż odmawia omówienia szczegółów doniesienia, „przyznało, ze Japonia posiada” biura na terenie
całego kraju, „które przechwytują korespondencję” i że „koncentrują się one na działaniach
wojskowych i „zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa” i „nie gromadzą informacji na temat ogółu
społeczeństwa”. Ostatnie stwierdzenie (że Ministerstwo Obrony nie gromadzi informacji na temat
ogółu społeczeństwa) stanowi część oświadczenia złożonego w odpowiedzi przez rząd Japonii.
219. Japoński rząd w piśmie podpisanym przez Ministra Sprawiedliwości ponowił oświadczenie, że
Ministerstwo Obrony nie gromadzi informacji na temat ogółu społeczeństwa.
220. Formułowanie ogólnej oceny możliwych zdolności nadzorczych japońskiego rządu leży poza zakresem
zadania EROD. Działania te mają znaczenie w odniesieniu do oceny EROD tylko jeżeli są istotne w
kontekście przekazywania danych osobowych między UE a Japonią. W tym kontekście EROD pragnie
ponownie potwierdzić swoje podejście przyjęte już przez jej poprzednika, gdy zwrócono się do niego o
opinię na temat Tarczy Prywatności UE-USA. Wyrażając opinię na temat Tarczy Prywatności WP29 ujęła
w swojej analizie uprawnienia i ograniczenia USA w zakresie prowadzenia nadzoru danych „w drodze”
do USA86. Stosując te same normy w odniesieniu do decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
w Japonii, EROD przyjmuje pogląd, ze informacje dotyczące uprawnień japońskich organów do nadzoru
danych „w drodze” do Japonii są istotne. Jeżeli istniałyby takie uprawnienia w zakresie nadzoru,
musiałyby one, jak sugeruje również ETPC w swojej decyzji w sprawie Big Brother Watch, podlegać
regulacjom zgodnie z normami ustanowionymi przez EKPC.
221. W rezultacie jeżeli przechwytywanie ograniczało się do „pomocy w działaniach wojskowych”, może nie
być ono istotne w odniesieniu do oceny decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Uzyskanie
wyjaśnień dotyczących środków nadzoru stosowanych przez japońskie podmioty rządowe leży zatem
85

W maju 2018 r. internetowy portal informacyjny „The Intercept” opublikował raport zatytułowany „The untold
story of Japan’s secret spy agency” (Nieopowiedziana historia japońskiej agencji szpiegowskiej).
86
Zob. WP-255, Tarcza Prywatności UE-USA – Pierwszy roczny przegląd, przyjęty dnia 28 listopada 2017 r., s. 16:
Grupa Robocza Art. 29 jest zdania, ze analiza przepisów państwa trzeciego, w odniesieniu do którego rozważa się
stwierdzenie odpowiedniego stopnia ochrony, nie powinna się ograniczać do prawa i praktyki umożliwiających
nadzór w obrębie fizycznych granic tego państwa, lecz powinna również obejmować analizę podstaw prawnych
w przepisach tego państwa trzeciego, która umożliwia prowadzenie nadzoru poza terytorium, jeżeli chodzi o
dane UE. Jak podkreśliła już w swojej poprzedniej opinii, „powinno być jasne, że zasady Tarczy Prywatności będą
miały zastosowanie od momentu przekazania danych, co oznacza, że będą obejmowały dane „w drodze” do tego
państwa”.
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w interesie EROD. W tym względzie wyjaśnienia takie byłyby przyjęte z zadowoleniem, aby ustalić, czy
dane przekazywane na podstawie tych ram zakładających odpowiedni stopień ochrony mogłyby
podlegać ocenie do celów bezpieczeństwa narodowego prowadzonej przez japońskie organy właściwe
w tej dziedzinie.

4.2.2 Dobrowolne ujawnienie w przypadku bezpieczeństwa narodowego
222. W projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony stwierdzono, że tylko cztery podmioty
rządowe mają prawo do gromadzenia (elektronicznych) informacji na podstawie dobrowolnego
ujawnienia. Zgodnie z projektem decyzji i z załącznikiem II istnieją pewne ograniczenia na mocy
przepisów ustawowych, co oznacza, że gromadzenie danych ogranicza się do danych, które są
konieczne do wykonywania zadań przez te podmioty.
223. W obszarze prawa karnego, jak wskazano w sekcji na temat egzekwowania prawa, dobrowolne
ujawnienie jest dozwolone wyłącznie jako część dochodzenia, zakłada zatem konkretne podejrzenie
już popełnionego przestępstwa. Dochodzenia w obszarze bezpieczeństwa narodowego różnią się od
dochodzeń w obszarze egzekwowania prawa. EROD przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z
załącznikiem II centralne zasady „konieczności przeprowadzenia dochodzenia” i „stosowności metody”
mają podobne zastosowanie w obszarze bezpieczeństwa narodowego i należy ich przestrzegać przy
odpowiednim uwzględnieniu szczególnych okoliczności każdej sprawy87. EROD ubolewa, że stosowanie
nie zostało dokładniej wyjaśnione, w tym poprzez dodatkowe odniesienie się do orzecznictwa.
Niemniej EROD stwierdza, że korzystanie z tej procedury musi być proporcjonalne lub konieczne.
224. Zgodnie z projektem decyzji po zgromadzeniu („otrzymaniu”) informacji osobowych, przetwarzanie ich
jest uregulowane w APPIHAO, z wyjątkiem przetwarzania przez policję prefekturalną88. W załączniku II
stwierdzono, że przetwarzanie informacji osobowych przez policję prefekturalną podlega regulacji
zarządzeń prefekturalnych, w których określa się zasady dotyczące ochrony danych osobowych, a także
prawa i obowiązki równoważne z zasadami, prawami i obowiązkami określonymi w APPIHAO89. Ze
względu na brak angielskich tłumaczeń tych zarządzeń EROD nie jest w stanie dokonać oceny
równoważności tych zasad z zasadami określonymi w APPIHAO.
225. Jeżeli chodzi o inne uwagi dotyczące dobrowolnego ujawnienia, należy się odnieść do sekcji na temat
egzekwowania prawa.

4.2.3 Kontrola
4.2.3.1 Uwagi ogólne
226. Cztery podmioty rządowe uprawnione do gromadzenia elektronicznych informacji będących w
posiadaniu podmiotów gospodarczych w oparciu o względy bezpieczeństwa narodowego to: (i)
Rządowy Urząd Wywiadu i Badań; (ii) Ministerstwo Obrony; (iii) policja (zarówno Agencja Policji
Państwowej90, jak i policja prefekturalna; oraz (iv) Agencja Bezpieczeństwa Publicznego.
227. Zgodnie z projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przedmiotowe podmioty
rządowe podlegają kilku poziomom kontroli sprawowanej przez trzy wydziały rządu91. EROD zauważa,
że istnieją mechanizmy kontroli w wydziale ustawodawczym (japoński Parlament) i w dziale

87

Zob. załącznik II s. 23.
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, akapit 118 i 157.
89
Zob. załącznik II s. 3.
90
Zgodnie z otrzymanymi informacjami główną rolą Agencji Policji Państwowej jest jednak koordynacja
dochodzeń prowadzonych przez różne departamenty policji prefekturalnej, a jej działania związane z
gromadzeniem informacji ograniczają się do wymiany informacji z zagranicznymi organami.
91
Zob. załącznik II s. 39.
88
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wykonawczym (Biuro Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej, Prefekturalne Komisje ds.
Bezpieczeństwa Publicznego i Komisja ds. Badania Bezpieczeństwa Publicznego). EROD podkreśla, że
Komisja powinna wyjaśnić kwestię kontroli sądowej (z urzędu/gwarancja C w WP 237; w odniesieniu
do środków zaskarżenia, w projekcie decyzji jest na ten temat odrębny rozdział i dodatkowa gwarancja
w WP 237) względem wskazanych powyżej podmiotów rządowych, gdyż nie jest jasne, czy istnieje taka
kontrola sądowa w zakresie gromadzenia informacji osobowych do celów bezpieczeństwa
narodowego bez środków obowiązkowych.
4.2.3.2 Kontrola sprawowana przez japoński parlament
228. EROD zauważa, że japoński Parlament może prowadzić dochodzenia w związku z działaniami organów
publicznych, dotyczy to zatem również wszystkich wskazanych powyżej podmiotów rządowych.
Ponadto Parlament może również zażądać przedstawienia dokumentów i zeznań świadków (art. 62
japońskiej Konstytucji, art. 104 ustawy o parlamencie). EROD zauważa również, że zgodnie z art. 74 i
75 ustawy o parlamencie członkowie parlamentu mogą przedkładać do rządu pisemne zapytania, na
które rząd może udzielić odpowiedzi (art. 75 ustawy o parlamencie). Ponadto odpowiednio
odnotowano, że istnieją specjalne obowiązki powiadomienia dotyczące np. Agencji Bezpieczeństwa
Publicznego (art. 36 SAPA / art. 31 ACO), za sprawą rocznego sprawozdania przedkładanego
Parlamentowi. EROD nie otrzymało takiego sprawozdania.
4.2.3.3 Kontrola sprawowana przez Biuro Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej
229. EROD zauważa, że istnieje organ kontroli nad Ministerstwem Obrony, czyli Biuro Generalnego
Inspektora ds. Zgodności Prawnej. EROD nie otrzymała ustawy ustanawiającej Ministerstwo Obrony
(ustawa w sprawie ustanowienia Ministerstwa Obrony), a jedynie jej odzwierciedlenie w załączniku II
do projektu decyzji. Zgodnie z załącznikiem II Biuro Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej jest
niezależnym biurem w obrębie Ministerstwa Obrony, które zgodnie z art. 29 ustawy w sprawie
ustanowienia Ministerstwa Obrony podlega bezpośredniemu nadzorowi ministra obrony. Biuro
Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej posiada uprawnienia do prowadzenia kontroli
zachowania zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi przez funkcjonariuszy Ministerstwa
Obrony (tzw. „inspekcje obrony") w całym ministerstwie z wyłączeniem Sił Samoobrony.
230. Zgodnie z załącznikiem II Biuro Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej sprawuje swoje
obowiązki w sposób niezależny od działów operacyjnych Ministerstwa Obrony. EROD zauważa, że
Biuro Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej jest „wewnętrznym” organem kontroli.
231. W następstwie kontroli formułowane są ustalenia i, w celu zapewnienia zgodności, środki, które
zgłaszane są bezpośrednio do Ministerstwa Obrony. Na podstawie sprawozdania Biura Generalnego
Inspektora ds. Zgodności Prawnej minister obrony może wydawać zarządzenia o wdrożeniu środków
koniecznych do zaradzenia danej sytuacji. Zastępca wiceministra obrony odpowiada za wdrożenie tych
środków i musi zgłaszać ministrowi obrony status takiego wdrażania.
232. Po przeanalizowaniu załącznika II, nie posiadając przepisów prawnych (ustawy w sprawie ustanowienia
Ministerstwa Obrony) do celów ich uwzględnienia, EROD przyjmuje z zadowoleniem możliwość
zarządzenia niezbędnych środków zgodności służących zaradzeniu sytuacji. EROD ma jednak
wątpliwości dotyczące niezależności Biura Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej, gdyż
zgodnie z załącznikiem II jest to biuro w obrębie Ministerstwa Obrony i podlega bezpośredniemu
nadzorowi ministra obrony (zgodnie z WP-237 „niezależność funkcyjna nie jest sama w sobie
wystarczająca, aby chronić organ kontroli przed wszelkimi wpływami zewnętrznymi”).
233. Zgodnie odpowiednio z orzecznictwem ETPC i z WP-237, po rozważeniu treści załącznika II, Inspektor
Generalny może żądać sprawozdań od odpowiednich biur (dokumentów, stron, wyjaśnień).
Wyjaśnienia dotyczące tego, czy biura, o których mowa, mają obowiązek spełnienia tych żądań oraz
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czy żądane dokumenty obejmują tajne materiały, jak wspomniano w WP-273, wydają się EROD
konieczne.
234. Chociaż EROD przyjmuje z zadowoleniem, że Biuru Generalnego Inspektora ds. Zgodności Prawnej
przewodniczą eksperci bardzo wysokiej rangi (były Nadinspektor Prokuratury), konieczne wydają się
wyjaśnienia dotyczące sposobu mianowania tego organu kontroli.
4.2.3.4 Kontrola sprawowana przez Komisję ds. Badania Bezpieczeństwa Publicznego
235. Zgodnie z załącznikiem II (s. 25) Agencja Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi regularne i szczegółowe
kontrole operacji swoich poszczególnych prezydiów i biur (Prezydium Bezpieczeństwa Publicznego,
Biura Bezpieczeństwa Publicznego i podlegające im biura itp.). Do celów prowadzenia regularnej
kontroli, Zastępca Dyrektora Generalnego lub Dyrektor zostają mianowani na kontrolerów. Kontrole
takie powinny również dotyczyć zarządzania informacjami osobowymi.
236. Zgodnie z motywem 163 projektu decyzji Komisja ds. Badania Bezpieczeństwa Publicznego działa jako
niezależny organ kontroli ex ante na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Publicznego w kwestiach
związanych z ACO92 i SAPA93. EROD przyjmuje to z zadowoleniem.
237. Chociaż na stronie internetowej japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pewne
informacje94, EROD nie jest w stanie dokonać szczegółowej oceny niezależności Komisji ds. Badania
Bezpieczeństwa Publicznego, gdyż nie dostarczono jej ustawy o ustanowieniu Komisji ds. Badania
Bezpieczeństwa Publicznego95 ani Regulaminu Komisji ds. Badania Bezpieczeństwa Publicznego96.
4.2.3.5

Kontrola sprawowana przez Państwową Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego,
Prefekturalne Komisje ds. Bezpieczeństwa Publicznego i na podstawie APPIHAO
(wykonawcza)
238. Zob. 3.1.2.2.1 (Państwowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego), 3.1.2.2.2. (Prefekturalne Komisje
ds. Bezpieczeństwa Publicznego) i 3.1.2.2.4. (wykonawcza).
4.2.3.6 Kontrola sprawowana przez PPC
239. EROD zachęca Komisję do wskazania w motywie 164, że PPC nie jest organem sprawującym kontrolę
nad wspomnianymi powyżej podmiotami i posiada wyłącznie uprawnienia w odniesieniu do środków
dochodzenia roszczeń przysługujących osobom fizycznym, albo do przeniesienia fragmentu motywu
164 dotyczącego PPC do sekcji „środki dochodzenia roszczeń przysługujące osobom fizycznym”.

4.2.4 Mechanizm zaskarżenia
240. Podczas analizy nowo wynegocjowanego mechanizmu dochodzenia roszczeń należy się odnieść do
sekcji na temat egzekwowania prawa.
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Ustawa w sprawie kontroli organizacji, które dopuściły się czynów niekontrolowanego masowego morderstwa
(ustawa nr 147 z dnia 7 grudnia 1999 r.).
93
Ustawa w sprawie zapobiegania działaniom wywrotowym (ustawa nr 240 z dnia 21 lipca 1952 r.).
94
Zob. http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html (wrzesień 2018): organ pozaministerialny
„składa się z przewodniczącego i sześciu członków. Są oni wybierani spośród osób o dobrej reputacji, które są w
stanie wydać rzetelną opinię na temat kontroli organizacji, oraz o obszernej wiedzy i doświadczeniu w zakresie
prawa i społeczeństwa. Są oni mianowani przez premiera i podlegają zatwierdzeniu przez obie izby parlamentu.
W odniesieniu do stosowania wspomnianych powyżej praw (SAPA/ACO) członkowie wykonują swoje obowiązki
w sposób dosyć niezależny, wolny od wszelkiego ukierunkowania lub nadzoru ze strony premiera lub ministra
sprawiedliwości.”
95
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613 (wrzesień 2018).
96
Art. 28 ACO.
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241. Ponadto warto zauważyć, że japońskie prawo przewiduje specjalną ścieżkę dochodzenia roszczeń dla
osób fizycznych dostępną w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W rozumieniu EROD wszystkie
osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne będące obywatelami UE, mogą co do zasady zwracać się z
wnioskiem o ujawnienie danych, ich poprawę (w tym usunięcie) lub zawieszenie ich wykorzystywania
przez organy administracyjne, również gdy są one przetwarzane do celów bezpieczeństwa
narodowego. W przypadku, gdy wniosek taki zostanie „odrzucony w związku z tym, że informacje są
uważane za nie nadające się do ujawnienia”, możliwe jest wniesienie odwołania – istnieje wtedy
obowiązek konsultacji z „Radą ds. ujawniania informacji i przeglądu ochrony informacji osobowych”.
Rada składa się z członków mianowanych przez premiera za zgodą obu izb. Rada otrzymuje
uprawnienia w zakresie prowadzonych postępowań, a jej członkowie przedstawiają swoje wnioski w
pisemnym sprawozdaniu dotyczącym danej osoby fizycznej, które nie jest prawnie wiążące, lecz prawie
zawsze brane pod uwagę97. Zgodnie z załącznikiem II zdarzyły się tylko dwa przypadki spośród 2000, w
których organ administracji podjął decyzję odmienną od wniosków Rady98.
242. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że odwołanie nie jest dostępne, jeżeli informacje mogą być
„ujawnione”, lecz osoba fizyczna nie jest usatysfakcjonowania wynikiem. EROD przyjmuje do
wiadomości tę ścieżkę dochodzenia roszczeń, chciałaby jednak uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w
ostatniej kwestii, które mogłyby znacząco ograniczyć jej zakres.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych
Przewodnicząca
(Andrea Jelinek)

97

Załącznik II, s. 25, 26. Ustawa w sprawie ustanowienia Rady ds. ujawniania informacji i przeglądu ochrony
informacji osobowych, art. 4, 9, 11.
98
Załącznik II, przypis 35.
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