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EROD: 
gwarantowanie 
wszystkim 
takich samych 
praw

W jaki sposób EROD zapewnia 
zharmonizowane prawa do 
ochrony danych w 30 krajach?

EROD ma trzy główne zadania:

• przekazuje ogólne wytyczne dotyczące interpretacji  
i stosowania unijnych przepisów o ochronie danych;

• doradza Komisji Europejskiej w sprawie nowych 
przepisów, gdy mają one szczególne znaczenie dla 
praw i wolności osób fizycznych w zakresie ochrony 
danych; oraz

• podejmuje decyzje w sprawie spójności oraz 
przyjmuje opinie w sprawie niektórych projektów 
decyzji krajowych organów nadzorczych, które to 
decyzje mają skutki transgraniczne.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest 
niezależnym organem UE, którego celem jest 
doprowadzenie do spójnego stosowania unijnych 
przepisów o ochronie danych. EROD skupia krajowe 
organy nadzorcze wszystkich państw członkowskich UE 
oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii1 , a także 
inspektora ochrony danych instytucji UE (EIOD). Komisja 
Europejska również ma prawo uczestniczyć w pracach 
EROD. W ten sposób EROD pomaga dopilnować, by każdy 
w Europie korzystał z tych samych praw do ochrony 
danych, niezależnie od tego, gdzie mieszka.

1.  W związku z tym, że RODO ma znaczenie również w tych 3 
krajach, obejmuje ono „EOG”. Za każdym razem, gdy mówimy o 
„UE”, należy to rozumieć jako „EOG”, a więc obszar obejmujący 
również te 3 kraje.



Ogólne wskazówki
EROD wydaje wytyczne i zalecenia mające na celu 
promowanie wspólnego rozumienia europejskich 
przepisów o ochronie danych. EROD wyjaśnia przepisy 
dotyczące ochrony danych oraz zapewnia jednolitą 
interpretację praw i obowiązków.

Rola doradcza wobec Komisji 
Europejskiej
EROD doradza Komisji Europejskiej we wszelkich 
kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i 
nowo proponowanymi przepisami, które mają istotny 
wpływ na prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych. 
W ten sposób EROD upewnia się, że nowe prawodaw-
stwo UE stoi na straży najwyższych standardów ochrony 
danych.

Spójność i kompleksowa 
współpraca
Zgodnie z RODO za egzekwowanie przepisów odpowie-
dzialne są krajowe organy nadzorcze. Każde państwo 
członkowskie UE ma swój niezależny organ nadzorczy, 
który nadzoruje stosowanie RODO, w tym rozpatrywanie 
skarg. W przypadku przetwarzania danych odbywającego 
się w wielu państwach UE RODO przewiduje system 
współpracy między właściwymi organami nadzorczymi,  
w ramach którego współpracują one w celu osiągnięcia 
porozumienia. Ten mechanizm kompleksowej współpra-
cy ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla organizacji i ułatwienie osobom fizycznym korzysta-
nia z ich praw w miejscu zamieszkania.

W przypadku gdy właściwe organy nadzorcze nie 
osiągną porozumienia, EROD podejmie wiążącą decyzję 
w celu rozstrzygnięcia sporu.

Ponadto EROD wydaje opinie w sprawie spójności 
niektórych projektów decyzji przygotowanych przez 
europejskie organy nadzorcze, które to decyzje mają 
skutki transgraniczne (np. w sprawie nowego zestawu 
standardowych umów lub w sprawie kodeksów 
postępowania). EROD może również wydawać opinie  
w sprawie spójności w odniesieniu do wszelkich kwestii 
związanych z powszechnym stosowaniem ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych lub dotyczących 
dowolnej sprawy wywołującej skutki w więcej niż 
jednym państwie członkowskim. Prace te mają na  
celu zapewnienie spójności prac krajowych organów 
regulacyjnych.

Jak kompleksowa współpraca 
działa dla Ciebie

Gianna, Pietro i Marco uważają, że prywatna spółka  
w poważny sposób naruszyła ich prawa do ochrony 
danych (oraz prawa wielu innych osób w UE), ponieważ 
udostępniła ich dane osobowe osobom trzecim bez 
żadnej podstawy prawnej.

Grupa osób chce złożyć skargę na spółkę, jednak 
wszystkie te osoby mają miejsce zamieszkania we 
Włoszech, a główna siedziba firmy znajduje się  
w Sztokholmie, w Szwecji.

Na szczęście RODO daje tym osobom możliwość złożenia 
skargi do włoskiego organu nadzorczego ds. ochrony 
danych.

Za pośrednictwem mechanizmu kompleksowej  
współpracy włoski organ nadzorczy („organ nadzorczy, 
którego sprawa dotyczy”) może zwrócić się do  
szwedzkiego organu nadzorczego o zbadanie skargi. 
Ponieważ potwierdzono, że działaniami szwedzkiej 
spółki dotkniętych jest wiele innych osób w całej 
Europie, szwedzki organ nadzorczy obejmuje rolę 
„wiodącego organu nadzorczego”.

Szwedzki organ nadzorczy  będzie współpracować z 
włoskim  i każdym innym właściwym organem. Następ-
nie szwedzki organ nadzorczy podejmie decyzję na 
niekorzyść spółki. Włoski organ informuje Giannę, Pietra 
i Marca w ich języku o decyzji wydanej przez szwedzki 
organ nadzorczy.

Jeśli jednak zamiast tego organy uznają, że firma 
rzeczywiście nie naruszyła przepisów RODO, włoski 
organ nadzorczy podejmie decyzję o odrzuceniu lub 
oddaleniu skargi. Jeżeli Gianna, Pietro i Marco nie 
zgadzają się z decyzją, mogą – dzięki mechanizmowi 
kompleksowej współpracy – zaskarżyć decyzję organów 
nadzorczych przed sądem w swoim państwie członkow-
skim, a tym samym – w swoim języku ojczystym.

Ostatecznie, w przypadku gdy organy nie mogą dojść do 
porozumienia co do właściwego sposobu postępowania, 
szwedzki organ nadzorczy przekaże sprawę do EROD. 
EROD, po dalszej analizie danej kwestii, będzie głosować 
w celu podjęcia wiążącej decyzji, która rozstrzygnie spór 
między organami.

Ten mechanizm kompleksowej współpracy pomaga 
osobom fizycznym w obronie ich praw, niezależnie od 
tego, w jakim miejscu w Europie mieszkają.


