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Program prac Europejskiej Rady Ochrony Danych 2019/2020

Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest niezależnym organem europejskim, który
działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej oraz
promuje współpracę pomiędzy organami nadzorczymi do spraw ochrony danych z UE i EOG

EFTA. Europejską Radę Ochrony Danych ustanowiono ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(RODO).

Europejska Rada Ochrony Danych składa się z przedstawicieli krajowych organów nadzorczych ds.
ochrony danych z UE i EOG EFTA oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).
Główne zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych to:

 wydawanie opinii, wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk w celu promowania wspólnego
zrozumienia RODO i dyrektywy 2016/680 (tzw. dyrektywy policyjnej);

 doradzanie Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w Unii;

 przyczynianie się do spójnego stosowania RODO, w szczególności w sprawach dotyczących
transgranicznej ochrony danych;

 promowanie współpracy i skutecznej wymiany informacji oraz najlepszych praktyk pomiędzy
krajowymi organami nadzorczymi.

Zgodnie z art. 29 regulaminu wewnętrznego Europejskiej Rady Ochrony Danych, Rada opracowała
swój dwuletni program prac na lata 2019 i 2020. Po zatwierdzeniu wytycznych przyjętych przez Grupę
Roboczą Art. 29 i wydaniu wytycznych dotyczących interpretacji nowych przepisów wprowadzonych
RODO, EROD zamierza teraz skoncentrować się w większym stopniu na konkretnych elementach lub
technologiach. Program prac EROD opiera się na potrzebach określonych przez członków jako
priorytet dla zainteresowanych stron oraz planowanych działań prawodawcy UE.

Rada będzie regularnie monitorować realizację swojego programu prac, który może być
aktualizowany.
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Działania na lata 2019–2020

I. Wytyczne

 Wytyczne dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących
 Wytyczne dotyczące usuwania z wyników wyszukiwania
 Wytyczne dotyczące dyrektywy PSD2 i RODO
 Wytyczne dotyczące międzynarodowego przekazywania danych między organami do

celów współpracy administracyjnej
 Wytyczne dotyczące certyfikacji i kodeksów postępowania jako instrumentów

transferowych
 Wytyczne dotyczące pojazdów połączonych
 Wytyczne dotyczące certyfikacji (finalizacja po konsultacjach publicznych)
 Wytyczne dotyczące monitoringu wizyjnego
 Wytyczne dotyczące ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony

danych
 Wytyczne dotyczące targetowania użytkowników mediów społecznościowych
 Wytyczne dotyczące danych dzieci
 Wytyczne dotyczące opierania się na art. 6 ust. 1 lit. b w kontekście usług

internetowych
 Wytyczne dotyczące pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego (aktualizacja

opinii Grupy Roboczej 29)
 Wytyczne dotyczące pojęcia uzasadnionego interesu administratora danych

(aktualizacja opinii Grupy Roboczej 29)
 Wytyczne dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO (finalizacja po

konsultacjach publicznych)
 Wytyczne dotyczące uprawnień organów ochrony danych zgodnie z art. 47 dyrektywy

policyjnej
 Wytyczne dotyczące praw osób, których dane dotyczą z głównym naciskiem na

pierwszym etapie na prawo dostępu do danych, prawo do ich usunięcia, prawo do
wniesienia sprzeciwu i ograniczenia tych praw

II. Opinie dotyczące spójności

 Opinia w sprawie uzgodnienia administracyjnego między organami nadzoru rynku
finansowego z EOG i spoza EOG

 Opinia w sprawie relacji między RODO i dyrektywą o prywatności i łączności
elektronicznej

III. Inne rodzaje działań

 Ochrona prywatności — Działania następcze po wspólnym przeglądzie
 Rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej
 Przepisy proceduralne dotyczące nadzoru nad wielkoskalowymi systemami

informatycznymi UE
 Konsultacje Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego badań klinicznych
 Dokument otwierający debatę na temat międzynarodowej wzajemnej pomocy i

innych narzędzi współpracy służących egzekwowaniu przepisów RODO poza UE (art.
50)

 Strategia Europejskiej Rady Ochrony Danych w zakresie egzekwowania prawa
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 FATCA — Oświadczenie w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego
 Oświadczenie w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii

politycznych
 Wzmocnienie istniejących rozwiązań informatycznych i rozwój nowych rozwiązań

informatycznych
 Zgłoszenia naruszeń ochrony danych
 Konsultacje Komisji w sprawie sprawozdania dotyczącego oceny i przeglądu RODO

zgodnie z art. 97

IV. Działania powtarzające się
a. Opinie i decyzje dotyczące spójności

 Opinie dotyczące istotnego projektu decyzji właściwych organów
nadzorczych, w kwestii decyzji takich jak
 Wykazy operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla

ochrony danych (art. 35 ust. 4-5)
 Kodeksy postępowania
 Kryteria akredytacji w zakresie monitorowania kodeksu i podmiotów

certyfikujących oraz kryteria certyfikacji zgodnie z art. 42 ust. 5
(europejski znak jakości ochrony danych)

 Standardowe klauzule umowne dotyczące  międzynarodowego
przekazywania danych na podstawie art. 46 ust. 2

 Standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających
zgodnie z art. 28 ust. 8

 Klauzule umowne ad hoc dla międzynarodowego przekazywania
danych na podstawie art. 46 ust. 3

 Wiążące reguły korporacyjne (art. 47 ust. 1)
 Każda opinia sprawy mającej charakter ogólny lub wywołująca skutki w więcej

niż jednym państwie członkowskim, na podstawie wniosku dowolnego organu
nadzorczego, przewodniczącego lub Komisji zgodnie z art. 64 ust. 2

 Każda wiążąca decyzja w kontekście rozstrzygania sporów (art. 65 ust. 1) lub
trybu pilnego (art. 66)

b. Konsultacje ustawodawcze
 Każda opinia, oświadczenie, zalecenia na wniosek Komisji po przyjęciu

wniosków dotyczących aktu ustawodawczego, umowy międzynarodowej lub
podczas przygotowywania aktów delegowanych lub aktów wykonawczych, w
przypadku gdy akt ten ma szczególne znaczenie dla ochrony praw i wolności
osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, takich
jak opinie na temat przyszłości lub przegląd istniejących decyzji
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych

V. Możliwe tematy

 Wytyczne dotyczące interpretacji art. 48 RODO
 Wytyczne dotyczące interakcji między rozporządzeniem w sprawie swobodnego

przepływu danych nieosobowych w UE a RODO
 Opinia w sprawie transgranicznych wniosków o elektroniczny materiał dowodowy
 Komentarze na temat zaktualizowanej umowy PNR z Kanadą
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 Aktualizacja wytycznych dotyczących dostępu organów rządowych do danych,
zarówno w zakresie niezbędnych gwarancji dotyczących dostępu do danych [ang.
Essential Guarantees], jak i w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony
przekazywanych danych osobowych [ang. Adequacy Referential]

 Egzekwowanie przepisów wobec administratorów w krajach trzecich
 Faktury elektroniczne i tworzenie scentralizowanych baz danych przez ministerstwa

finansów
 Korzystanie z kart kredytowych do płatności na odległość i zatrzymywanie numerów

kart po transakcji
 Dobre praktyki dotyczące projektów badawczych
 Procedura zatwierdzania klauzul umownych ad hoc
 Blockchain
 Interoperacyjność pomiędzy wiążącymi regułami korporacyjnymi
 Wykorzystywanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, połączony

personel pomocniczy


