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Oświadczenie 04/2021 w sprawie umów
międzynarodowych, które przewidują przekazywanie

danych
Przyjęte 13 kwietnia 2021 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła następujące oświadczenie:

W związku z tym że EROD/krajowe organy nadzorcze otrzymują pytania dotyczące wymiany danych
osobowych między organami publicznymi na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych
w różnych obszarach, EROD pragnie przypomnieć wymogi art. 96 RODO i art. 61 dyrektywy (UE)
2016/680. Zgodnie z tymi przepisami wszystkie umowy międzynarodowe, które przewidują
przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i które
zostały zawarte przez państwa członkowskie UE odpowiednio przed dniem 24 maja 2016 r. lub dniem
6 maja 2016 r. i są zgodne z prawem Unii mającym zastosowanie przed tym dniem, mają zastosowanie
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia.

EROD uważa, że w celu zadbania o to, by w przypadku przekazywania danych osobowych poza Unię
stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO i dyrektywie (UE) 2016/680 nie został
naruszony, należy rozważyć dostosowanie tych umów do wymogów RODO i wspomnianej dyrektywy
dotyczących przekazywania danych, jeżeli takie dostosowanie jeszcze nie nastąpiło.

EROD wzywa zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny i w razie potrzeby przeglądu ich
umów międzynarodowych, które przewidują międzynarodowe przekazywanie danych osobowych,
takich jak dane dotyczące opodatkowania (np. automatyczna wymiana danych osobowych do celów
podatkowych), ubezpieczenia społecznego, wzajemnej pomocy prawnej, współpracy policyjnej itp.,
i które zostały zawarte przed dniem 24 maja 2016 r. (w przypadku umów odnoszących się do RODO)
lub przed dniem 6 maja 2016 r. (w przypadku umów odnoszących się do dyrektywy (UE) 2016/680).
Przegląd ten należy przeprowadzić w celu ustalenia, czy – realizując ważne interesy publiczne objęte
umowami – nie byłoby konieczne dalsze dostosowanie do obowiązującego prawodawstwa
i orzecznictwa Unii dotyczącego ochrony danych, a także wytycznych EROD.
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EROD zaleca, aby w przeglądzie tym państwa członkowskie uwzględniły nie tylko RODO i dyrektywę
(UE) 2016/680, lecz także odpowiednie wytyczne EROD mające zastosowanie do międzynarodowego
przekazywania danych oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym wyrok
w sprawie Schrems II z dnia 16 lipca 2020 r.1

W szczególności EROD wydała w grudniu 2020 r. wytyczne 2/2020 w sprawie art. 46 ust. 2 lit. a)
i art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2016/679 dotyczącego przekazywania danych osobowych między
organami i podmiotami publicznymi z EOG i spoza EOG2. Wytyczne te określają standard RODO
w odniesieniu do zabezpieczeń, które należy uwzględnić w prawnie wiążących instrumentach lub
porozumieniach administracyjnych między organami publicznymi. W swoim programie prac na lata
2021–20223 EROD uwzględniła również szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń, które należy
uwzględnić w prawnie wiążących instrumentach zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE)
2016/680. W tym procesie państwa członkowskie mogą skorzystać z pomocy krajowych organów
nadzorczych (art. 51 RODO i art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680).

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)

1Wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2020 r., Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems
(C-311/18).
2https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
06/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltransferspublicbodies_v2_pl.pdf
3https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-
20212022_pl


