Bruksela, 11 listopada 2020 r.
EROD przyjmuje zalecenia w sprawie środków uzupełniających w związku z Schrems II
Podczas 41. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła zalecenia w sprawie środków
uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem
ochrony danych osobowych UE, jak również zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji
europejskich dla środków nadzoru.
Oba dokumenty zostały przyjęte w konsekwencji wyroku TSUE w sprawie „Schrems II”.
W następstwie wyroku z dnia 16 lipca br. do administratora danych lub podmiotu
przetwarzającego należy sprawdzenie w każdym konkretnym przypadku i – gdy ma to
zastosowanie – we współpracy z podmiotem odbierającym te dane w państwie trzecim, czy
prawo tego państwa zapewnia merytorycznie równoważny stopień ochrony przekazywanych
danych osobowych temu gwarantowanemu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
TSUE zezwolił podmiotom przekazującym dane na dodanie środków uzupełniających do
standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania stopnia
ochrony, jeżeli zabezpieczenia zawarte w standardowych klauzulach umownych nie są
wystarczające.
Zalecenia mają pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym dane, działającym jako
podmioty przekazujące dane, w ich obowiązku określenia i wdrożenia odpowiednich środków
uzupełniających, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia merytorycznie równoważnego
stopnia ochrony danych przekazywanych do państw trzecich. W ten sposób EROD dąży do
spójnego stosowania RODO i wyroku Trybunału w całym EOG.
Andrea Jelinek, przewodnicząca EROD, powiedziała: „EROD doskonale zdaje sobie sprawę
z wpływu wyroku w sprawie Schrems II na tysiące przedsiębiorstw z UE oraz dużej
odpowiedzialności jaką nakłada na podmioty przekazujące dane. EROD ma nadzieję, że
zalecenia pomogą podmiotom przekazującym dane w określaniu i wdrażaniu skutecznych
środków uzupełniających tam, gdzie są one potrzebne. Naszym celem jest umożliwienie
zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych do państw trzecich, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu, że przekazywane dane są objęte stopniem ochrony
merytorycznie równoważnym temu gwarantowanemu w EOG.”
Zalecenia zawierają plan działań, jakie muszą podjąć podmioty przekazujące dane, aby ustalić,
czy muszą wdrożyć środki uzupełniające, żeby móc przesyłać dane poza EOG zgodnie
z prawem UE, oraz pomóc im określić te, które mogłyby być skuteczne. Chcąc wesprzeć
podmioty przekazujące dane, zalecenia zawierają również otwarty katalog przykładowych
środków uzupełniających i niektórych warunków, które musiałyby spełniać, aby były
skuteczne.
Jednakże w ostatecznym rozrachunku podmioty przekazujące dane są odpowiedzialne za
dokonanie konkretnej oceny w kontekście przekazywania danych, prawa państwa trzeciego
i narzędzi przekazywania danych, na którym się opierają. Podmioty przekazujące dane muszą
postępować z należytą starannością i dokładnie dokumentować swoje przetwarzanie,
ponieważ będą rozliczane z decyzji, które podejmują na tej podstawie, zgodnie z zasadą
rozliczalności RODO. Ponadto podmioty przekazujące dane powinny być świadome,
że wdrożenie wystarczających środków uzupełniających może nie być możliwe w każdym
przypadku.

Zalecenia w sprawie środków uzupełniających zostaną przedłożone do konsultacji
publicznych. Będą one stosowane niezwłocznie po ich opublikowaniu.
Ponadto EROD przyjęła zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków
nadzoru. Zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich uzupełniają zalecenia
w sprawie środków uzupełniających. Zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich
zapewniają podmiotom przekazującym dane elementy pozwalające ustalić, czy ramy prawne
regulujące dostęp organów publicznych do danych w celach nadzoru w państwach trzecich,
można uznać za uzasadnioną ingerencję w prawa do prywatności i ochrony danych
osobowych, a zatem jako nienaruszające zobowiązań wynikających z art. 46 RODO w zakresie
narzędzi przekazywania danych, na których polegają podmioty przekazujące i odbierające
dane.
Przewodnicząca dodała: „Konsekwencje wyroku w sprawie Schrems II obejmują wszystkie
operacje przekazywania danych do państw trzecich. W związku z tym nie ma szybkich czy
uniwersalnych rozwiązań dla każdego przekazywania danych, ponieważ oznaczałoby to
ignorowanie różnorodnych sytuacji, z którymi spotykają się podmioty przekazujące dane.
Podmioty przekazujące dane będą musiały ocenić swoje operacje przetwarzania
i przekazywania danych oraz wdrożyć skuteczne środki, mając na uwadze porządek prawny
państw trzecich, do których przekazują lub zamierzają przekazywać dane.”
Organy nadzorcze EOG będą nadal koordynować swoje działania w ramach EROD w celu
zapewnienia spójności w stosowaniu unijnego prawa ochrony danych.
Agenda 41. posiedzenia plenarnego EROD dostępna jest pod adresem:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20201109-10plen1.2_agenda_public.pdf.

