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1 WPROWADZENIE

1. Misją Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) jest zapewnienie spójnego stosowania europejskich
przepisów o ochronie danych oraz promowanie skutecznej współpracy między organami nadzorczymi
w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

2. W dniu 25 maja 2018 r. EROD zaczęła wdrażać nowe ramy instytucjonalne i prawne. Ramy te obejmują
zarówno ogólne rozporządzenie o ochronie danych1 (RODO), jak i 2016/6802. Zgodnie z RODO
i dyrektywą 2016/680 współpraca nie jest już opcją ani zadaniem dodatkowym, lecz zasadniczą
i integralną częścią naszej pracy. Choć wiele udało się osiągnąć, musimy zmierzyć się z szeregiem
wyzwań, aby zwiększyć ochronę danych osobowych w obrębie naszych granic i poza nimi. Aby
skutecznie stawić czoła głównym przyszłym wyzwaniom, EROD postanowiła określić strategię na lata
2021–2023.

3. Podejmowanym przez nas działaniom w dalszym ciągu przyświeca nasz nadrzędny cel, jakim jest
ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podstawą naszej strategii jest
rozwój wspólnej kultury ochrony danych, która służy jako inspiracja i wzór do naśladowania na całym
świecie.

4. Strategia ta nie zawiera wyczerpującego przeglądu prac EROD w nadchodzących latach. Określono
w niej raczej cztery główne filary naszych celów strategicznych, a także zestaw kluczowych działań,
które mają pomóc w osiągnięciu tych celów. Europejska Rada Ochrony Danych będzie wdrażać tę
Strategię w ramach swojego programu prac i będzie informować o postępach osiągniętych
w odniesieniu do każdego Filaru w ramach swoich sprawozdań rocznych.

2 FILAR 1: WSPIERANIE HARMONIZACJI I UŁATWIANIE
PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW

5. Europejska Rada Ochrony Danych będzie nadal dążyć do osiągnięcia maksymalnego stopnia spójności
w stosowaniu przepisów o ochronie danych i ograniczenia fragmentacji między państwami
członkowskimi. Oprócz zapewnienia praktycznych, łatwo zrozumiałych i dostępnych wytycznych, EROD
opracuje i będzie promować narzędzia, które pomogą wdrożyć ochronę danych w praktyce,
z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń różnych zainteresowanych stron w terenie.

 Kluczowe działanie 1: EROD skoncentruje się na zapewnieniu dalszych wytycznych dotyczących
kluczowych pojęć unijnego prawa o ochronie danych (np. pojęcia prawnie uzasadnionego

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW.
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interesu, zakresu praw osób, których dane dotyczą) mających zasadnicze znaczenie dla jego
spójnego stosowania. Poprzez organizację specjalnych wydarzeń dla zainteresowanych stron
i konsultacje publiczne będziemy nadal współpracować z szerokim gronem zewnętrznych
zainteresowanych stron (dużymi przedsiębiorstwami i MŚP, organizacjami pozarządowymi,
sieciami inspektorów ochrony danych i innymi specjalistami w dziedzinie ochrony danych) w celu
zapewnienia praktycznego znaczenia. Podjęte zostaną dodatkowe działania na rzecz
aktywniejszego wykorzystania mechanizmu spójności oraz innych narzędzi w celu wyeliminowania
ewentualnych luk lub rozbieżności w interpretacji i praktykach w państwach członkowskich.

 Kluczowe działanie 2: EROD będzie w dalszym ciągu wspierać rozwój i wdrażanie mechanizmów
zgodności dla administratorów i podmiotów przetwarzających: zwiększone wysiłki i zasoby
zostaną zainwestowane – w szczególności poprzez specjalne warsztaty i szkolenia personelu –
w celu stymulowania rozwoju narzędzi promowania zgodności, w szczególności kodeksów
postępowania i certyfikacji.

 Kluczowe działanie 3: EROD będzie wspierać opracowywanie wspólnych narzędzi dla szerszego
grona odbiorców oraz angażować się w działania mające na celu zwiększenie świadomości
i działania informacyjne: EROD wydaje już wytyczne i opinie skierowane do specjalistów
posiadających rozległą wiedzę fachową. Opierając się na zasobach już dostępnych na szczeblu
krajowym, Rada opracuje narzędzia specjalnie dostosowane do potrzeb specjalistów niebędących
ekspertami, takich jak MŚP, oraz osób, których dane dotyczą, w szczególności dzieci.

3 FILAR 2: WSPIERANIE SKUTECZNEGO EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW
I SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY KRAJOWYMI ORGANAMI
NADZORCZYMI

6. Europejska Rada Ochrony Danych jest w pełni zaangażowana we wspieranie współpracy między
wszystkimi krajowymi organami nadzorczymi, które wspólnie działają na rzecz egzekwowania
europejskiego prawa ochrony danych. Usprawnimy procesy wewnętrzne, połączymy wiedzę fachową
i będziemy promować lepszą koordynację. Zamierzamy nie tylko zapewnić skuteczniejsze
funkcjonowanie mechanizmów współpracy i spójności, lecz także dążyć do rozwoju prawdziwej
ogólnounijnej kultury egzekwowania prawa wśród organów nadzorczych.

 Kluczowe działanie 1: zachęcanie do korzystania z pełnego zakresu narzędzi współpracy
zapisanych w rozdziale VII RODO i rozdziale VII dyrektywy 2016/680 oraz ułatwianie
korzystania z nich, niwelowanie luk lub różnic między krajowymi procedurami egzekwowania
prawa oraz ciągła ocena i poprawa skuteczności i efektywności tych narzędzi. Dalsze
promowanie wspólnego stosowania kluczowych pojęć w procedurze współpracy oraz
wzmocnienie komunikacji między organami nadzorczymi.

 Kluczowe działanie 2: wdrożenie ram skoordynowanego egzekwowania prawa (CEF) w celu
ułatwienia prowadzenia wspólnych działań w elastyczny, a zarazem skoordynowany sposób,
począwszy od wspólnych działań na rzecz podnoszenia świadomości i gromadzenia informacji,
a skończywszy na akcjach kontrolnych i wspólnych postępowaniach. Ramy skoordynowanego
egzekwowania prawa ułatwią koordynację działań w zakresie egzekwowania prawa w oparciu
o wspólnie określone priorytety i przy zastosowaniu wspólnych metod.
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 Kluczowe działanie 3: utworzenie zespołu ekspertów wspierających (SPE) na podstawie
projektu pilotażowego w celu zapewnienia istotnego wsparcia w postaci wiedzy fachowej
przydatnej w postępowaniach i działaniach w zakresie egzekwowania prawa będących
przedmiotem istotnego wspólnego zainteresowania oraz w celu zacieśnienia współpracy
i zwiększenia solidarności między wszystkimi organami nadzorczymi poprzez wzmocnienie
i uzupełnienie mocnych stron poszczególnych organów nadzorczych oraz zaspokojenie potrzeb
operacyjnych.

4 FILAR 3: PODEJŚCIE DO NOWYCH TECHNOLOGII OPARTE NA
PRAWACH PODSTAWOWYCH

7. Ochrona danych osobowych pomaga zapewnić rozwój technologii, nowych modeli biznesowych
i społeczeństwa zgodnie z naszymi wartościami, takimi jak godność ludzka, autonomia i wolność.
Europejska Rada Ochrony Danych będzie stale monitorować nowe i powstające technologie oraz ich
potencjalny wpływ na prawa podstawowe i codzienne życie obywateli. Ochrona danych powinna
służyć wszystkim osobom, zwłaszcza w obliczu czynności przetwarzania, stwarzających największe
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych (np. w celu zapobiegania dyskryminacji). Będziemy
pomagać w kształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami
i zasadami. Będziemy kontynuować współpracę z innymi organami regulacyjnymi i osobami
odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w celu promowania spójności przepisów i lepszej
ochrony osób fizycznych.

 Kluczowe działanie 1: Ocena nowych technologii: aktywne monitorowanie, ocena i ustalanie
wspólnych stanowisk i wytycznych w odniesieniu do nowych zastosowań technologicznych
w obszarach, takich jak sztuczna inteligencja (SI), biometria, profilowanie, ad tech oraz ciągła
ocena istniejących stanowisk dotyczących zastosowań, takich jak usługi w chmurze,
blockchain itp.

 Kluczowe działanie 2: Wzmocnienie ochrony danych już w fazie projektowania, domyślnej
ochrony danych i rozliczalności: zapewnienie jasnych wytycznych na temat tego, jak
skutecznie wdrażać zasady ochrony danych, czego osoby fizyczne mają prawo oczekiwać oraz
co organizacje mogą zrobić, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwość sprawowania kontroli
nad swoimi danymi osobowymi przez osoby fizyczne i wykazywać wywiązywanie się ze swoich
obowiązków.

 Kluczowe działanie 3: zwiększenie zaangażowania i współpracy z innymi organami
regulacyjnymi (np. organami ochrony konsumentów i konkurencji) oraz osobami
odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w celu zapewnienia osobom fizycznym
optymalnej ochrony oraz zapobiegania powstawaniu szkód, w tym, w razie potrzeby lub
w stosownych przypadkach, w kontekście otwartych konsultacji w sprawie nowych projektów
wniosków lub nowych projektów.
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5 FILAR 4: WYMIAR GLOBALNY

8. Europejska Rada Ochrony Danych jest zdecydowana ustanowić i promować wysokie unijne i światowe
standardy w zakresie międzynarodowego przekazywania danych do państw trzecich w sektorze
prywatnym i publicznym, w tym w sektorze egzekwowania prawa. Zwiększymy nasze zaangażowanie
we współpracę ze społecznością międzynarodową w celu promowania ochrony danych w UE jako
modelu globalnego i zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych poza granicami UE.

 Kluczowe działanie 1: Promowanie stosowania narzędzi przekazywania danych
zapewniających merytorycznie równoważny stopień ochrony oraz podnoszenie
świadomości na temat ich praktycznego wdrażania: opracowanie i zapewnianie dalszych
praktycznych wskazówek na temat tego, w jaki sposób te narzędzia przekazywania danych –
zwłaszcza nowe – mogą utrzymać wysoki stopień ochrony danych osobowych przekazywanych
z EOG do państw trzecich, z uwzględnieniem ryzyka związanego z dostępem organów
publicznych państw trzecich do danych osobowych oraz potrzeby zapewnienia
egzekwowalnych praw, skutecznych środków dochodzenia roszczeń i gwarancji dotyczących
dalszego przekazywania danych.

 Kluczowe działanie 2: Współpraca ze społecznością międzynarodową: EROD i jej członkowie
będą dążyć do nawiązania dialogu z organizacjami międzynarodowymi i sieciami
instytucjonalnymi, aby zapewnić przewodnią rolę w dziedzinie ochrony danych i promować
wysokie standardy ochrony na całym świecie.

 Kluczowe działanie 3: ułatwienie współpracy między członkami EROD a organami nadzorczymi
państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w sprawach dotyczących
egzekwowania prawa, z udziałem administratorów / podmiotów przetwarzających mających
siedzibę poza EOG.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)


