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Rok 2018 był przełomowym rokiem dla ochrony danych. 25 maja 
2018 r. weszło w życie długo oczekiwane ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO). Oprócz aktualizacji unijnych 
przepisów dotyczących ochrony danych w erze cyfrowej, w 
rozporządzeniu tym ustanowiono Europejską Radę Ochrony 
Danych (EROD) w celu zapewnienia spójnego stosowania nowych 
przepisów w całym EOG.

EROD jest zatem młodym organem UE. Jednak już w ciągu 
pierwszych siedmiu miesięcy jego istnienia udało nam się 
osiągnąć kilka kamieni milowych, z których jesteśmy już obecnie 
w stanie wysnuć refleksje.

Naszą rolą jest zapewnienie zharmonizowanego egzekwowania 
RODO w całym EOG. W tym celu zatwierdziliśmy 16 wytycznych 
Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, przyjęliśmy 4 kolejne wytyczne, 26 
opinii w sprawie oceny skutków dla ochrony danych wydane 
przez krajowe organy nadzorcze i odbyliśmy pięć posiedzeń 
plenarnych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień, od 
projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
danych w Japonii do elektronicznych materiałów dowodowych 
oraz prywatności i łączności elektronicznej. 

Otrzymane w pierwszym roku pracy od zainteresowanych 
stron informacje zwrotne były zachęcające. Wiele osób i 

Andrea Jelinek
Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych

przedsiębiorstw wzywa obecnie do zwiększenia globalnego 
dostosowania w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Uważamy, że poprzez koordynację spójnego podejścia do 
ochrony danych UE udowadnia, że poszanowanie praw osób 
fizycznych do prywatności i ochrony danych może iść w 
parze z kwitnącą gospodarką, przede wszystkim dlatego, że 
zapewnia przedsiębiorstwom jasne ramy działania i przewagę 
konkurencyjną, jaką dają większa lojalność klientów i bardziej 
efektywne operacje.

W przyszłym roku będziemy jeszcze bardziej aktywni. Na 
początku 2019 r. przyjęliśmy programy prac na lata 2019-2020. 
Program prac EROD ma na celu zaspokojenie priorytetowych 
potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, w tym prawodawców 
UE. EROD wydała już wytyczne w sprawie interpretacji nowych 
przepisów wprowadzonych na mocy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, a teraz zajmie się konkretnymi kwestiami i 
technologiami.

Moim zdaniem, działając wspólnie i na równych zasadach z 
krajowymi organami nadzorczymi i przy wsparciu dynamicznego 
sekretariatu, EROD jest dobrze przygotowana do realizacji misji 
polegającej na utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony danych 
w całym EOG. Patrząc w przyszłość, jestem przekonana, że 
będziemy nadal dawać przykład w dążeniu do przejrzystości i 
współpracy w ramach EOG i poza nim.
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Europejska Rada Ochrony Danych jest niezależnym organem 
europejskim ustanowionym na mocy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO), który przyczynia się do spójnego 
stosowania przepisów o ochronie danych w całym Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG) i wspiera współpracę między 
jego organami ochrony danych. 

Europejska Rada Ochrony Danych ma na celu zapewnienie 
spójnego stosowania w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz europejskiej 
dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa.

Europejska Rada Ochrony Danych może przyjmować ogólne 
wytyczne w celu dalszego uproszczenia europejskich przepisów 
dotyczących ochrony danych, zapewniając zainteresowanym 
stronom – w tym osobom fizycznym – spójną wykładnię ich 
praw i obowiązków oraz zapewniając organom nadzorczym 

poziom odniesienia w zakresie egzekwowania ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.

EROD jest również uprawniona do wydawania opinii lub 
decyzji w celu zagwarantowania spójnego stosowania RODO 
przez krajowe organy nadzorcze („opinie wydawane w ramach 
mechanizmu spójności” lub „decyzje wydawane w ramach 
mechanizmu spójności”). EROD doradza również Komisji 
Europejskiej we wszelkich kwestiach związanych z ochroną 
danych osobowych i nowymi proponowanymi przepisami w 
Unii Europejskiej.

Rada działa zgodnie ze swoim regulaminem i zasadami 
przewodnimi.

W skład EROD wchodzą przedstawiciele krajowych organów 
ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony 

 3. About the European Data Protection Board

Informacje o EROD

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_pl
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_pl
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_pl
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Danych (EIOD). Organy nadzorcze państw EFTA należących 
do EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) są również 
członkami w odniesieniu do kwestii związanych z RODO, 
chociaż nie posiadają prawa głosu, a ich przedstawiciele 
nie mogą być wybierani na funkcje przewodniczącego 
lub wiceprzewodniczącego. Komisja Europejska oraz – w 
odniesieniu do kwestii związanych z RODO – Urząd Nadzoru 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) mają 
prawo uczestniczyć w działaniach i posiedzeniach Rady, ale 
bez prawa głosu.

EROD dysponuje sekretariatem, który zapewniany jest przez 
EIOD. Protokół ustaleń określa warunki współpracy między 
EROD i EIOD. Protokół ten podpisano podczas pierwszego 
posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych w 
dniu 25 maja 2018 r.

Informacje o EROD

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_pl
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Regulamin został przyjęty podczas pierwszego posiedzenia 
plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych, które odbyło się 
w dniu 25 maja 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 r. zatwierdzono 
kilka zmian. 

Aby pomóc w realizacji zadań, w ramach EROD utworzono kilka 
podgrup ekspertów. Ponadto utworzono sekretariat EROD w 
celu zapewnienia wsparcia analitycznego, administracyjnego i 
logistycznego EROD. 

3.1.  DZIAŁALNOŚĆ EROD
W okresie od 25 maja do 31 grudnia 2018 r. EROD odbyła pięć 
sesji plenarnych. Ponadto odbyło się 36 posiedzeń podgrup. 

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w dniu 25 maja 
2018 r. EROD zatwierdziła 16 wytycznych opracowanych 
uprzednio przez Grupę Roboczą Art. 29 (GR Art. 29). W 

pozostałej części roku 2018 EROD przyjęła cztery dodatkowe 
wytyczne, których celem jest wyjaśnienie szeregu przepisów 
zawartych w RODO. Dotyczyły one certyfikacji i określenia 
kryteriów certyfikacji, wyjątków dotyczących międzynarodowego 
przekazywania danych, zakresu terytorialnego RODO oraz 
akredytacji podmiotów certyfikujących. 

W celu zagwarantowania spójnego stosowania RODO w 
przypadkach, w których właściwy organ nadzorczy chce przyjąć 
szczególne środki mające skutki transgraniczne, EROD wydaje 
opinie w ramach mechanizmu spójności. Właściwy organ 
nadzorczy musi w jak największym stopniu uwzględnić tę opinię. 
W okresie od 25 maja do 31 grudnia 2018 r. EROD przyjęła 26 
opinii w sprawie krajowych wykazów operacji przetwarzania 
podlegających ocenie skutków dla ochrony danych. Celem tego 
działania było zapewnienie spójności we wszystkich wykazach 
krajowych. 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

2018 Ustanowienie EROD 
i sekretariatu – przegląd

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_pl
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W 2018 r. organy nadzorcze z 14 różnych państw EOG wszczęły 43 
procedury w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy. 
Pod koniec roku procedury te były na różnych etapach: 20 z nich 
było na nieformalnym poziomie konsultacji, 20 na poziomie 
projektu decyzji, a w dwóch podjęte zostały ostateczne decyzje. 
Te pierwsze ostateczne decyzje w procedurze w ramach 
mechanizmu kompleksowej współpracy dotyczyły korzystania z 
praw przez osoby fizyczne, odpowiedniej podstawy prawnej dla 
przetwarzania danych i zgłoszeń naruszeń ochrony danych.

Procedura wzajemnej pomocy pozwala organom nadzorczym 
na zwrócenie się o informacje do innych organów nadzorczych, 
a także wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie innych środków 
w celu skutecznej współpracy. W okresie od 25 maja do 31 
grudnia 2018 r. złożono 397 wniosków o wzajemną pomoc, 
zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Na 89 % wniosków 
odpowiedziano w ciągu 23 dni.

W 2018 r. nie rozpoczęto żadnych wspólnych operacji.

W 2018 r. organy nadzorcze 31 państw EOG zgłosiły ponad 
sto tysięcy spraw na szczeblu krajowym. Większość spraw 
dotyczyła skarg lub wszczęto je na podstawie pochodzących 
od administratorów danych zgłoszeń naruszeń ochrony danych 
osobowych.

3.3.  KONSULTACJE
EROD organizuje konsultacje społeczne w sprawie swoich 
wytycznych w celu poznania opinii i obaw wszystkich 
zainteresowanych stron i obywateli. W 2018 r. EROD 
przeprowadziła trzy konsultacje dotyczące jej projektów 
wytycznych, odpowiednio w sprawie certyfikacji, zakresu 
terytorialnego RODO oraz akredytacji podmiotów 
certyfikujących.

W ramach corocznego przeglądu działalności EROD 
ustanowionego na mocy art. 71 RODO przeprowadzono badanie 
z udziałem zainteresowanych stron, w ramach którego 
skupiono się na 20 wytycznych dotyczących RODO. Respondenci 

EROD działa również jako organ rozstrzygający spory i wydaje 
wiążące decyzje. Jednakże od 25 maja do 31 grudnia 2018 r. nie 
wszczęto żadnej procedury rozstrzygania sporów. Sugeruje to, że 
do tej pory organy nadzorcze były w stanie osiągnąć konsensus 
w sprawie wszystkich obecnych spraw transgranicznych. 

EROD doradza Komisji Europejskiej we wszelkich kwestiach 
związanych z ochroną danych osobowych, w tym w ocenach 
standardów ochrony danych w państwach trzecich lub 
organizacjach międzynarodowych. W 2018 r. EROD wydała 
na wniosek Komisji dwie takie opinie: jedna z nich dotyczyła 
elektronicznych materiałów dowodowych, a druga projektu 
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w 
Japonii. EROD przyjęła również z własnej inicjatywy oświadczenie 
w sprawie koncentracji gospodarczej. 

W 2018 r. EROD przyjęła również dwa pisma, jedno zawierające 
wytyczne dla Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw i 
Numerów (ICANN), dotyczące sposobu opracowania zgodnego 
z RODO modelu dla dostępu do przetwarzanych danych 
osobowych w kontekście jej systemu WHOIS, i jedno dotyczące 
zmienionej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (dyrektywa 
PSD2). 

3.2.  DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW NADZORCZYCH
Zgodnie z RODO organy nadzorcze mają obowiązek 
współpracować w celu zapewnienia spójnego stosowania 
rozporządzenia w sprawach o charakterze transgranicznym. 
Istnieją różne procedury współpracy, takie jak wspólne operacje, 
wzajemna pomoc lub specjalna procedura współpracy nazwana 
„mechanizmem kompleksowej współpracy”. 

W okresie od 25 maja do 31 grudnia 2018 r. w systemie IMI 
zarejestrowano 255 spraw o charakterze transgranicznym. 
Większość spraw wynikała ze skarg składanych przez osoby 
fizyczne (176 spraw). Pozostała część (79 spraw) pochodziła z 
innych źródeł. Trzy główne tematy tych spraw odnosiły się do 
praw osób, których dane dotyczą, praw konsumentów i zgłoszeń 
naruszeń ochrony danych.

2018 Ustanowienie EROD 
i sekretariatu – przegląd
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byli członkami stowarzyszeń handlowych z Europy, Ameryki 
Północnej oraz Azji i Pacyfiku. 

Sześćdziesiąt pięć procent zainteresowanych stron uznało, 
że wytyczne są przydatne. 45 proc. uważało, że są one 
wystarczająco pragmatyczne i operacyjne, aby zaspokoić ich 
potrzeby, a 23 % wzywało do ich ulepszenia. Przykładowo 
zalecono opracowanie krótszych i bardziej pragmatycznych 
wytycznych. 

Większość opinii dotyczących konsultacji i sporządzania 
projektów wytycznych była pozytywna lub neutralna. Niektóre 
zainteresowane strony zachęcały EROD do zwiększenia ich 
możliwości uczestnictwa i współpracy przy opracowywaniu 
wytycznych. 



Sprawozdanie roczne Europejskiej Rady Ochrony 
Danych za 2018 r. - Streszczenie

8



9

Sprawozdanie roczne Europejskiej Rady Ochrony 
Danych za 2018 r. - Streszczenie

W latach 2019 i 2020 EROD zamierza skoncentrować się na prawach 
osób, których dane dotyczą, koncepcji administratora danych i 
podmiotu przetwarzającego oraz kwestii prawnie uzasadnionego 
interesu w przedstawianych przez nią wytycznych. EROD będzie 
nadal doradzała Komisji w takich kwestiach jak transgraniczne 
wnioski o dostęp do danych dotyczących elektronicznych 
materiałów dowodowych, przegląd lub wprowadzanie decyzji 
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu 
do przekazywania danych do państw trzecich oraz wszelkie 

ewentualne zmiany umowy między Unią Europejską a Kanadą w 
sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). 

W 2019 r. EROD będzie kontynuować swoją misję poprzez 
pogłębianie istniejących stosunków z zainteresowanymi 
stronami i rozwijanie nowych relacji z odpowiednimi stronami, 
przy jednoczesnym dalszym uczestnictwie w odpowiednich 
konferencjach i utrzymywaniu silnej obecności w mediach 
społecznościowych. 

 9. Main objectives for 2019

Główne cele na 2019 r.
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Główne cele na 2019 r.
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Adres pocztowy
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Adres biura
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Email
edpb@edpb.europa.eu

Dane kontaktowe

@eu_edpb

eu-edpb

edpb.europa.eu


