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Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych, powołana na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny
podmiot o charakterze doradczym
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2014-2018
 20 posiedzeń plenarnych
 165 posiedzeń podgrup
 22 przyjęte opinie
 12 przyjętych wytycznych dot. RODO
 6 wspólnych postepowań: Google, Facebook, Microsoft,
WhatsApp, Yahoo, Uber

www.uodo.gov.pl

Art. 68 – 76 RODO
Regulamin wewnętrzny EROD

Protokół ustaleń EROD EIOD
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SKŁAD EUROPEJSKIEJ RADY OCHRONY DANYCH

Europejski Inspektor
Ochrony Danych
(Giovanni Buttarelli)

28 państw członkowskich+3 EOG:
(przedstawiciel każdego z krajowych
organów ochrony danych)

Komisja Europejska (uczestniczy
w spotkaniach bez prawa głosu)

wybierane zwykłą większością głosów

KIEROWNICTWO
Przewodnicząca: Andrea Jelinek (AT SA)

Wiceprzewodniczący: Ventsislav Karadjov (BG SA)

Wiceprzewodniczący: Aleid Wolfsen (NL SA)

MISJA
Zapewnienie spójności stosowania prawa
w zakresie ochrony danych na terenie Unii
Europejskiej

Zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy
poszczególnymi organami nadzorczymi

www.uodo.gov.pl

Zadania EROD:
tworzenie ogólnych wskazówek (w tym wytycznych, zaleceń i najlepszych
praktyk) w celu wyjaśnienia przepisów prawa;
doradzanie Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z ochroną
danych osobowych i nowych proponowanych przepisów prawa w Unii
Europejskiej;
przyjmowanie spójnych ustaleń w transgranicznych sprawach
dotyczących ochrony danych;
promowanie współpracy i skuteczna wymiana informacji oraz najlepszych
praktyk pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi.
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Podgrupy eksperckie EROD
(art.25 Regulaminu EROD)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BTLE (Boarders, Travel & Law Enforcement) Expert Subgroup
Compliance, e-Government and Health Expert Subgroup
Cooperation Expert Subgroup
Enforcement Expert Subgroup
Financial Matters Expert Subgroup
Fining Task Force
International Transfer Expert Subgroup
IT Users Expert Subgroup
Key Provisions Expert Subgroup
Strategic Advisory Expert Subgroup
Social Media Expert Subgroup
Technology Expert Subgroup
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EROD w działaniu - wytyczne przyjęte od 25.05
• Zaaprobowano 16 wytycznych Grupy Roboczej art. 29
• Pierwsze wytyczne EROD:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
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Wytyczne 1/2018 dotyczące certyfikacji i określania kryteriów certyfikacji
zgodnie z art. 42 i 43 rozporządzenia 2016/679
Wytyczne 2/2018 w sprawie wyjątków określonych w art. 49 rozporządzenia
2016/679
Wytyczne 3/2018 dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO
Wytyczne 4/2018 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących na podstawie
art. 43 rozporządzenia 2016/679
Wytyczne 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów
monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679
Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b) RODO w kontekście świadczenia usług online osobom, których dane
dotyczą

www.uodo.gov.pl

EROD w działaniu - wytyczne w przygotowaniu

• Wytyczne dotyczące procedur na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 (COOP)
• Wytyczne dotyczące monitoring wizyjnego (TECH)
• Wytyczne dotyczące ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej
(TECH)
• Wytyczne dotyczące targetowania użytkowników mediów
społecznościowych (SOCM)
• Wytyczne dotyczące pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego
(Uaktualnienie Opinii 1/2010 GR Art 29) (KEYP)
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EROD w działaniu – Opinie
• Przyjęte:
– Mechanizm spójności: 31 (28+3 EOG) opinii EROD dotyczących wykazu
rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony
danych
• Opinia 23/2018 w sprawie wniosków Komisji dotyczących europejskiego nakazu wydania
dowodów i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów w sprawach karnych (art. 70
ust. 1 lit. b)
• Opinia 28/2018 dotycząca decyzji KE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Japonii

• Opinia 3/2019 w sprawie pytań i odpowiedzi dot. wzajemnych zależności między
rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych a RODO (art. 70 ust. 1 lit. b)
• Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego
przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG

• Opinia 5/2019 w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą o prywatności i
łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w odniesieniu do kompetencji, zadań i
uprawnień organów ochrony danych

Slajd nr 11

www.uodo.gov.pl

EROD w działaniu
1. Oświadczenia:
– Oświadczenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności
elektronicznej oraz jego wpływu na ochronę osób fizycznych w zakresie prywatności i
poufności komunikacji (25.05.2018)
– Oświadczenie w sprawie wpływu koncentracji kapitałowej na ochronę danych (27.08.2018)
– Oświadczenie 1/2019 w sprawie amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o
rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act,
FATCA)
– Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii
politycznych (wraz z załącznikiem)
– Oświadczenie 3/2019 w sprawie rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności
elektronicznej (ePrivacy)
2. Raporty:
– Raport w sprawie drugiego wspólnego dorocznego przeglądu Privacy Shield (Tarczy
Prywatności) (UE / USA) (22.01.2019)
– Raport dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
PE w sprawie wdrożenia RODO (26.02.2019)
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EROD w działaniu
3. Noty informacyjne:
– Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych (ang. binding
corporate rules, BCR) dla przedsiębiorstw, dla których wiodącym organem
nadzorczym jest Urząd Rzecznika Informacji (ang. Information
Commissioner's Office, ICO) (12.02.2019)
– Nota informacyjna dotycząca przekazywania danych osobowych na
podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku braku
porozumienia w sprawie Brexitu (12.02.2019)
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Platforma informatyczna systemu wymiany
informacji na rynku wewnętrznym (IMI)

– Oświadczenie dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie prywatności
łączności elektronicznej oraz jego wpływu na ochronę osób
fizycznych
w
zakresie prywatności i poufności komunikacji
– Oświadczenie dotyczące koncentracji gospodarczej
– Oświadczenie 3/2019 w sprawie rozporządzenia o prywatności i łączności
elektronicznej
– Oświadczenie 01/2019 w sprawie amerykańskiej ustawy o wypełnianiu
obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą
(FATCA)
– Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystania danych osobowych w
ramach kampanii politycznych
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IMI
• 14 modułów, 19 formularzy i ponad 10.000 pól danych

Za pomocą IMI organy nadzoru mogą:
 ustalić organ wiodący w sprawie (art.56 RODO)
 współpracować przy rozwiązywaniu spraw transgranicznych (art.60 RODO)
 zwracać się o pomoc do organów nadzorczych w innych krajach
członkowskich i udzielać im pomocy (art.61 RODO)
 organizować wspólne operacje z udziałem organów z różnych krajów
(art.62 RODO)
 zwracać się do Europejskiej Rady Ochrony Danych o wydanie opinii (art.64
RODO) lub wiążącej decyzji (art.65 RODO)
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IMI i RODO: fakty i liczby
• Obecnie 446 spraw transgranicznych w rejestrze spraw, w tym:
205 postępowań One-stop-shop (art. 60)
•
19 finalnie rozstrzygnięto;
•
w 7 UODO jest wiodącym organem nadzorczym (Lead Supervisory
Authority - LSA);
•
w 67 UODO jest organem, którego sprawa dotyczy (Concerned
Supervisory Authority – CSA).

771 postępowań w ramach wzajemnej pomocy (art. 61). Postępowania
te mogą w przyszłości prowadzić do mechanizmu kompleksowej
współpracy One-stop-shop
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Obciążenie organów nadzorczych
Prawie wszystkie organy nadzorcze zgłaszają zwiększone obciążenie pracą
od 25 maja*:

• ponad 144 tys. zapytań i skarg* i ponad 89 tys. zgłoszeń naruszeń ochrony
danych osobowych, z czego 63% spraw zostało zakończonych.
 Wyzwania:
• zwiększone obciążenie na poziomie krajowym oraz unijnym
• podwójne role organów nadzorczych
 Okazja:
• zwiększona świadomość pozwala przejść od teorii do spójnej praktyki
ochrony danych osobowych w Europie
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Więcej informacji:
- na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/p/wspolpraca
- na stronie EROD: https://edpb.europa.eu/edpb_pl
Program prac na 2019-2020: https://edpb.europa.eu/about-edpb/aboutedpb/work-program_en

• w mediach społecznościowych: Twitter: @UODOgov_pl ; @EU_EDPB
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