Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób
w zwi zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
dotycz cy organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych

Preambuła

Strony niniejszego Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w zwi zku z
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, otwartej do podpisu w Strasburgu w dniu 28
stycznia 1981 r., zwanej dalej: „konwencj ":
-

przekonane, e organy nadzoru, wykonuj ce swe funkcje całkowicie niezale nie, stanowi
element skutecznej ochrony osób w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych;

-

bior c pod uwag znaczenie przepływu informacji pomi dzy społecze stwami;

-

bior c pod uwag , e wraz ze wzrostem wymiany danych osobowych przez granice pa stwowe,
niezb dne jest, w odniesieniu do takiej wymiany danych osobowych, zapewnienie skutecznej
ochrony praw człowieka i podstawowych wolno ci, w tym w szczególno ci prawa do
prywatno ci,

uzgodniły, co nast puje:

Artykuł l
Organy nadzoru

1. Ka da Strona ustanowi jeden lub wi ksz
zapewnienie zgodnej ze

liczb

organów odpowiedzialnych za

rodkami swego prawa krajowego realizacji zasad okre lonych w

rozdziałach II i III konwencji i w niniejszym protokole.
2. a) W tym celu, organy te powinny mie , w szczególno ci, uprawnienia dochodzeniowe i
interwencyjne, jak równie prawo do anga owania si w post powanie prawne lub informowania
wła ciwych organów s dowych o naruszeniach przepisów prawa krajowego, realizuj c zasady
okre lone w artykule l ust p l niniejszego protokołu.
b) Ka dy organ nadzoru rozpatruje skargi wnoszone przez jakakolwiek osob dotycz ce
ochrony jej praw i podstawowych wolno ci w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych, w
zakresie swej kompetencji.
3. Organy nadzoru wykonuj swe funkcje korzystaj c z całkowitej niezale no ci.
4. Od decyzji organu nadzoru, która daje podstawy do zaskar enia, przysługuje odwołanie

do s du.
5. Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV oraz bez szkody dla postanowie artykułu 13
konwencji, organy nadzoru b d współpracowa ze sob w zakresie niezb dnym do wykonywania
ich obowi zków, w szczególno ci poprzez wymian wszystkich u ytecznych informacji.

Artykuł 2
Transgraniczne przepływy danych osobowych do odbiorcy nie podlegaj cego
jurysdykcji Strony konwencji

1. Ka da Strona zapewni, e przekazanie danych osobowych do odbiorcy podlegaj cego
jurysdykcji pa stwa lub organizacji nie b d cej strona konwencji nast pi tylko wtedy, gdy to
pa stwo lub organizacja zapewni wystarczaj cy poziom ochrony danym, które maj

zosta

przekazane.
2. W drodze wyj tku od postanowienia artykułu 2 ust p l niniejszego protokołu, ka da
Strona mo e zezwoli na przekazanie danych osobowych:
a) je li prawo krajowe przewiduje to z uwagi na:
-

okre lone interesy podmiotu danych, lub

-

uzasadniony prawnie interes powszechny, a szczególnie wa ny interes publiczny, lub

b) je li zabezpieczenia, które mog wynika w szczególno ci z klauzul umownych, s stosowane
przez administratora odpowiedzialnego za przekazanie danych i zostały one uznane za
wystarczaj ce przez wła ciwe organy stosownie do prawa krajowego.

Artykuł 3
Postanowienia ko cowe

1. Strony uznaj postanowienia artykułów l i 2 niniejszego protokołu za dodatkowe
artykuły konwencji, tym samym za wszystkie postanowienia konwencji maj zastosowanie.
2. Protokół niniejszy b dzie otwarty do podpisu przez Pa stwa-Sygnatariuszy konwencji.
Wspólnoty Europejskie mog

podpisa

niniejszy protokół po przyst pieniu do konwencji na

okre lonych w niej warunkach. Protokół niniejszy podlega ratyfikacji, przyj ciu lub zatwierdzeniu.
Sygnatariusz niniejszego protokołu nie mo e go ratyfikowa , przyj

ani zatwierdzi

bez

uprzedniego lub jednoczesnego ratyfikowania, przyj cia lub zatwierdzenia konwencji albo
przyst pienia do niej. Dokumenty ratyfikacyjne, przyj cia lub zatwierdzenia niniejszego protokołu
składa si u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. a) Protokół niniejszy wejdzie w ycie w pierwszym dniu miesi ca nast puj cego po
upływie trzech miesi cy od dnia, w którym pi ciu jego Sygnatariuszy wyraziło zgod na zwd zanie
si protokołem zgodnie z postanowieniami artykułu 3 ust p 2.
b) W odniesieniu do Sygnatariusza niniejszego protokołu, który pó niej wyrazi zgod na
zwi zanie si nim. protokół wejdzie w ycie w pierwszym dniu miesi ca nast puj cego po upływie
trzech miesi cy od dnia zło enia dokumentu ratyfikacyjnego, przyj cia lub zatwierdzenia.
4. a) Po wej ciu w ycie niniejszego protokołu,' ka de pa stwo, które przyst piło do
konwencji mo e równie przyst pi do protokołu.
b) Przyst pienie zostaje dokonane poprzez zło enie u Sekretarza Generalnego Rady
Europy dokumentu przyst pienia, który wywoła skutki w pierwszym dniu miesi ca nast puj cego
po upływie trzech miesi cy od dnia zło enia tego dokumentu.
5. a) Ka da Strona mo e w dowolnym czasie wypowiedzie niniejszy protokół w drodze
notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.
b) Wypowiedzenie stanie si skuteczne w pierwszym dniu miesi ca nast puj cego po
upływie trzech miesi cy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady
Europy.
6. Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadomi Pa stwa członkowskie Rady Europy,
Wspólnoty Europejskie oraz wszystkie inne pa stwa które ^przyst piły do niniejszego protokołu o
ka dym:
a) podpisaniu;
b) zło eniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyj cia lub zatwierdzenia;
c) dniu wej cia w ycie niniejszego protokołu zgodnie z tre ci artykułu 4;
d) innej czynno ci, powiadomieniu lub komunikacie dotycz cym niniejszego protokołu.

Na dowód czego, ni ej podpisani, prawidłowo do tego upowa nieni, podpisali niniejszy
protokół.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. w je ykach angielskim i francuskim,
przy czym obie te wersje j zykowe s równie autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostaje
zło ony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przeka e uwierzytelnione
kopie ka demu Pa stwu członkowskiemu Rady Europy. Wspólnotom Europejskim oraz ka demu
pa stwu zaproszonemu do przyst pienia do konwencji.

