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Więcej informacji na temat EROD można znaleźć na naszej stronie internetowej: edpb.europa.eu.
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Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest niezależnym 
organem europejskim, ustanowionym ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), który ma 
zapewnić spójne stosowanie przepisów o ochronie danych 
w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). EROD 
realizuje ten cel, promując współpracę między krajowymi 
organami nadzorczymi i wydając ogólne wytyczne dla całego 
EOG odnoszące się do interpretacji i stosowania przepisów o 
ochronie danych.

EROD składa się z szefów organów nadzorczych UE i 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Organy 
nadzorcze państw EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) 
również należą do EROD, ale nie mają w niej prawa głosu. 
Komisja Europejska oraz – w odniesieniu do kwestii związanych 
z RODO – Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu mają prawo uczestniczyć w działaniach i 
posiedzeniach EROD, ale bez prawa głosu. Siedziba EROD 
znajduje się w Brukseli.

EROD ma sekretariat, którego obsługą zajmuje się EIOD. 
Warunki współpracy między EROD i EIOD określa protokół 
ustaleń. 

https://edpb.europa.eu/edpb_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_pl
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1. NAJWAŻNIEJSZE 
KWESTIE W 2021 R.  

1.1. WYTYCZNE W ZWIĄZKU Z WYROKIEM 
W SPRAWIE SCHREMS II

W ramach udzielania wytycznych w związku z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
C-311/18 (Schrems II) EROD wydała zalecenia oraz wspólną 
opinię wraz z EIOD. Zaktualizowane zalecenia 01/2020 
dotyczące środków uzupełniających narzędzia przekazywania 
w celu zapewnienia zgodności z unijnym stopniem ochrony 
danych osobowych, wydane po konsultacjach publicznych, 
uzupełniają standardowe klauzule umowne (SKU) w 
odniesieniu do międzynarodowego przekazywania danych, 
przyjęte przez Komisję Europejską, oraz są z nimi zgodne. 
Wspólna opinia EIOD i EROD 2/2021 w sprawie SKU 
dotyczących przekazywania danych osobowych do państw 
trzecich zawiera wytyczne dla podmiotów przekazujących 
dane, dotyczące poprawnego stosowania SKU w świetle 
nowych wymagań zgodnych z RODO oraz wyrokiem w sprawie 
Schrems II.

1.2. WSPÓLNA OPINIA EROD I EIOD 
DOTYCZĄCA AKTU W SPRAWIE 
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Po opublikowaniu wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące 
sztucznej inteligencji  EROD i EIOD przyjęli wspólną opinię 
5/2021 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji 
(„akt w sprawie sztucznej inteligencji”). W opinii tej 
uwzględniono kwestie objęte zakresem wspomnianego 
wniosku, takie jak podejście oparte na analizie ryzyka, 
dostosowanie do przepisów RODO, a także zabronione 

zastosowania sztucznej inteligencji, systemy sztucznej 
inteligencji wysokiego ryzyka, zarządzanie i Europejska Rada 
ds. Sztucznej Inteligencji, piaskownice regulacyjne oraz 
związek z ramami ochrony danych.

1.3. WIĄŻĄCA DECYZJA W SPRAWIE 
WHATSAPP IRELAND NA 
PODSTAWIE ART. 65 RODO

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wiążącą decyzję 
na podstawie art. 65 ust. 1 lit. a) RODO, której celem było 
rozwiązanie sytuacji braku konsensusu w sprawie niektórych 
aspektów projektu decyzji wydanej przez irlandzki organ 
nadzorczy, jako wiodący organ nadzorczy, dotyczącej spółki 
WhatsApp Ireland Ltd. (zwanej dalej „WhatsApp IE”) oraz 
wyrażonych w odpowiedzi na nią sprzeciwów wielu organów 
nadzorczych, których sprawa dotyczy. EROD stwierdziła, że 
irlandzki organ nadzorczy musi wprowadzić poprawki do 
projektu decyzji dotyczącej WhatsApp IE w odniesieniu do 
naruszenia przejrzystości, okresu na dostosowanie operacji 
przetwarzania oraz obliczania kar.

1.4. PIERWSZA WIĄŻĄCA DECYZJA 
WYDANA W TRYBIE PILNYM NA 
PODSTAWIE ART. 66 RODO

EROD przyjęła swoją pierwszą decyzję w trybie pilnym na 
podstawie art. 66 ust. 2 RODO po otrzymaniu wniosku od 
organu nadzorczego kraju związkowego Hamburga, który 
przyjął środki tymczasowe przeciwko spółce Facebook Ireland 
Ltd. (zwanej dalej „Facebook IE”) na podstawie art. 66 ust. 
1 RODO. W ramach wspomnianych środków tymczasowych 
spółce Facebook IE zakazano na okres trzech miesięcy 
przetwarzania na własne potrzeby danych mieszkańców 
Niemiec korzystających z WhatsApp, po tym jak zmieniono 
regulamin i politykę prywatności mające zastosowanie do 
europejskich użytkowników WhatsApp IE.

EROD stwierdziła, że nie spełniono kryteriów wymaganych do 
dowiedzenia wystąpienia naruszenia RODO oraz konieczności 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_pl
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przyjęcia środków o charakterze ostatecznym w trybie pilnym, 
a co za tym idzie, irlandzki organ nadzorczy nie powinien był 
przyjmować środków o charakterze ostatecznym przeciwko 
spółce Facebook IE. EROD zwróciła się jednak do irlandzkiego 
organu nadzorczego o przeprowadzenie, w trybie pilnym, 
oficjalnego postępowania wyjaśniającego, o ustalenie, czy 
takie czynności przetwarzania danych miały miejsce czy 
też nie, a jeśli tak, to czy miały ona odpowiednią podstawę 
prawną zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 RODO, 
oraz o dokładniejsze zbadanie roli Facebook IE w tej sprawie. 

1.5. OPINIA EROD W SPRAWIE 
PROJEKTÓW DECYZJI 
STWIERDZAJĄCYCH ODPOWIEDNI 
STOPIEŃ OCHRONY ZAPEWNIANEJ 
PRZEZ ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

W 2021 r. EROD wydała dwie opinie dotyczące projektu decyzji 
wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego 
stopnia ochrony danych osobowych w Zjednoczonym 
Królestwie oraz zaleceń w sprawie odpowiedniego stopnia 
ochrony danych zgodnie z dyrektywą o ochronie danych w 
sprawach karnych (zwaną dalej „dyrektywą 2016/680”).

Opinia 14/2021 dotyczy tego, czy Zjednoczone Królestwo 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych 
zgodnie z RODO. Przedstawiono w niej ocenę ogólnych aspektów 
ram prawnych Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do 
przetwarzania danych. W opinii zawarto również analizę 
dostępu organów publicznych w Zjednoczonym Królestwie 
do danych osobowych przekazywanych Zjednoczonemu 
Królestwu przez EOG na potrzeby egzekwowania prawa 
oraz bezpieczeństwa narodowego. Opinia 15/2021 również 
odnosi się do zapewniania przez Zjednoczone Królestwo 
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, ale w 
oparciu o dyrektywę 2016/680. Przedstawiono w niej ocenę 
projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
w świetle zaleceń 01/2021 oraz właściwego orzecznictwa 
odzwierciedlonego w zaleceniach 02/2020 dotyczących 

niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru. 
Jest to pierwszy projekt decyzji wykonawczej stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony zapewnianej przez państwo 
trzecie na mocy dyrektywy 2016/680 przedstawiony przez 
Komisję Europejską i poddany ocenie przez EROD. W 
zaleceniach 01/2021 w sprawie odpowiedniego stopnia 
ochrony przekazywanych danych osobowych na mocy 
dyrektywy (UE) 2016/680 zawarto wytyczne dla Komisji 
Europejskiej dotyczące stopnia ochrony danych osobowych 
w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych na 
podstawie dyrektywy 2016/680.

2.             EUROPEJSKA RADA OCHRONY 
DANYCH – DZIAŁANIA W 2021 
R. 

Aby zapewnić spójne stosowanie przepisów RODO na terenie 
całego EOG, EROD wydaje ogólne wytyczne doprecyzowujące 
europejskie przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. W 
2021 roku EROD przyjęła 14 wytycznych i zaleceń w sprawach 
takich jak zgłoszenia naruszeń ochrony danych, kodeksy 
postępowania w odniesieniu do narzędzi przekazywania 
danych, przechowywanie danych zapisanych na karcie 
kredytowej, wirtualni asystenci głosowi oraz znaczenie 
poszczególnych terminów w RODO. Wśród wspomnianych 
wytycznych i zaleceń znalazło się również sześć dokumentów 
przyjętych przez EROD po konsultacjach publicznych.

EROD przyjęła również 15 konsultacji legislacyjnych lub 
oświadczeń skierowanych do prawodawcy UE lub państw 
członkowskich.

W celu zagwarantowania spójnego stosowania RODO przez 
krajowe organy nadzorcze EROD wydała opinie w ramach 
mechanizmu spójności. W 2021 r. wydano 35 opinii na 
podstawie art. 64 RODO. Dotyczyły one głównie projektów 
decyzji w sprawie wiążących reguł korporacyjnych, projektu 
wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_pl
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_pl
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postępowania lub jednostki certyfikującej, a także projektów 
standardowych klauzul umownych.

3.             DZIAŁANIA ORGANÓW 
NADZORCZYCH W 2021 R.

Krajowe organy nadzorcze są niezależnymi organami 
publicznymi, które gwarantują spójne stosowanie przepisów 
o ochronie danych.  Odgrywają kluczową rolę w ochronie 
praw osób fizycznych do ochrony danych, w szczególności 
poprzez wykonywanie uprawnień naprawczych. Na stronie 
internetowej EROD wymieniono wybrane działania nadzorcze 
organów nadzorczych związane z egzekwowaniem przepisów 
RODO na szczeblu krajowym. EROD prowadzi również rejestr 
zawierający decyzje podjęte przez krajowe organy nadzorcze 
zgodnie z procedurą w ramach mechanizmu kompleksowej 
współpracy (art. 60 RODO).

3. 1.        WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Jednym z zadań organów nadzorczych jest koordynowanie 
procesu decyzyjnego w sprawach transgranicznych 
dotyczących przetwarzania danych.

W okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. w bazie danych 
odnotowano 506 spraw o charakterze transgranicznym, z 
czego 375 wszczęto w wyniku skargi, a 131 z innych powodów, 
takich jak dochodzenia, zobowiązania prawne lub reportaże w 
mediach. 

Mechanizm kompleksowej współpracy wymaga współpracy 
wiodącego organu nadzorczego z organami nadzorczymi, 
których sprawa dotyczy. Oprócz prac w celu podjęcia 
skoordynowanej decyzji w odniesieniu do administratora 
danych lub podmiotu przetwarzającego wiodący organ 
nadzorczy prowadzi postępowanie i odgrywa kluczową rolę 
w procesie osiągania konsensusu przez organy nadzorcze, 
których sprawa dotyczy. W okresie między 1 stycznia 2021 r. 

a 31 grudnia 2021 r. powstało 209 projektów decyzji, z czego 
wydano 141 decyzji ostatecznych.

Procedura wzajemnej pomocy umożliwia organom 
nadzorczym zwrócenie się z prośbą o informacje do innych 
organów nadzorczych lub wystąpienie z wnioskiem o 
zastosowanie innych środków w celu skutecznej współpracy, 
takich jak uprzednia zgoda lub postępowanie. W okresie 
między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. organy nadzorcze 
wszczęły 243 formalne procedury wzajemnej pomocy oraz 
2418 procedur dobrowolnej wzajemnej pomocy.

4.            KONSULTACJE Z 
ZAINTERESOWANYMI 
STRONAMI 

Europejska Rada Ochrony Danych przeprowadziła ankietę 
w ramach rocznego przeglądu działań EROD na podstawie 
art. 71 ust. 2 RODO. Pytania w ankiecie dotyczyły działań 
EROD i wyników jej pracy w 2021 r., przy czym główny nacisk 
położono na jej wytyczne i zalecenia, a wszystko to w celu 
zrozumienia, w jakim stopniu zainteresowane strony uznają 
wytyczne EROD za przydatne w interpretacji przepisów 
RODO oraz w celu określenia przyszłych sposobów lepszego 
wspierania osób fizycznych i organizacji, gdy stykają się one z 
unijnymi ramami ochrony danych.

5.             STRATEGIA I CELE NA 2022 R.

Strategia EROD na lata 2021–2023 opiera się na czterech 
głównych filarach oraz zestawie trzech kluczowych działań dla 
każdego filaru ukierunkowanych na wsparcie realizacji celów 
w nich zawartych. Na początku 2021 r. EROD przyjęła dwuletni 
program prac na lata 2021–2022 zgodnie z art. 29 regulaminu 
wewnętrznego EROD. Program ten jest zgodny z priorytetami 
określonymi w strategii EROD i będzie służyć ich realizacji. 

https://edpb.europa.eu/news/news_pl?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/news/news_pl?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_pl
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_pl.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_pl
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DANE KONTAKTOWE

Adres pocztowy:
Rue Stevin/Stevistraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel

 
Adres biura:

Rue Montoyer/Montoyerstraat 30, B-1000 Bruxelles/Brussel


