Bruksela, 16 grudnia 2020 r.
EROD przyjęła: Strategię EROD na lata 2021-2023 (w tym powołała Zespół Ekspertów
Wspierających); Oświadczenie dotyczące końca okresu przejściowego w związku z brexitem;
Wytyczne w sprawie ograniczeń na podstawie art. 23 RODO; ostateczną wersję Wytycznych
w sprawie współzależności dyrektywy PSD2 i RODO oraz Wytycznych w sprawie
art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b); Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
15 grudnia EROD zebrała się na 43. posiedzeniu plenarnym. Podczas posiedzenia omówiono
szeroki zakres tematów.
EROD przyjęła swoją Strategię na lata 2021-2023, w której określono strategiczne cele Rady,
skupione wokół czterech filarów, a także trzy kluczowe działania w ramach każdego filaru,
aby pomóc zrealizować te cele. Cztery główne filary Strategii EROD to:
 postęp w zakresie harmonizacji i ułatwienie przestrzegania przepisów;
 wspieranie skutecznego egzekwowania przepisów i skutecznej współpracy między
krajowymi organami nadzorczymi;
 podejście do nowych technologii oparte na prawach podstawowych;
 wymiar globalny.
Strategia zostanie również wdrożona w ramach Programu Prac, który dodatkowo
uszczegółowi działania EROD. Program prac zostanie przyjęty na początku 2021 r.
W ramach Strategii na lata 2021-2023 EROD podjęła decyzję o utworzeniu Zespołu Ekspertów
Wspierających (Support Pool of Experts - SPE) na podstawie projektu pilotażowego. Celem
jest zapewnienie członkom EROD materialnego wsparcia w formie fachowej wiedzy przydatnej
w dochodzeniach i działaniach w zakresie egzekwowania prawa oraz wzmocnienie współpracy
i solidarności między członkami EROD poprzez dzielenie się, wzmacnianie i uzupełnianie
mocnych stron oraz zaspokajanie potrzeb operacyjnych.
EROD wydała Oświadczenie dotyczące końca okresu przejściowego w związku z brexitem,
w którym opisuje główne konsekwencje zakończenia tego okresu dla administratorów
i podmiotów przetwarzających. EROD podkreśliła w szczególności kwestię przekazywania
danych do państwa trzeciego, jak również konsekwencje w dziedzinie nadzoru regulacyjnego
i mechanizmu kompleksowej współpracy (OSS). Okres przejściowy Brexitu, podczas którego
organ Zjednoczonego Królestwa nadal uczestniczy we współpracy administracyjnej EROD,
upływa z końcem 2020 r. Ponadto EROD przyjęła Notę informacyjną w sprawie
przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu
przejściowego.
EROD przyjęła Wytyczne w sprawie ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, na
podstawie art. 23 RODO. Celem wytycznych jest przypomnienie warunków stosowania takich
ograniczeń w świetle Karty praw podstawowych UE i RODO. Zawierają one dokładną analizę
kryteriów stosowania ograniczeń, ocen, których należy dokonywać, dotyczących tego, jak
osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa po zniesieniu ograniczeń oraz
konsekwencji naruszeń art. 23 RODO. EROD przypomina, że każde ograniczenie musi
szanować istotę prawa, które jest ograniczane oraz że ograniczenia, które są obszerne

i uciążliwe, w zakresie, w jakim unieważniają podstawowe prawo do ochrony danych
osobowych w jego istocie, nie mogą być uzasadnione. Ponadto wytyczne analizują w jaki
sposób środki prawne określające ograniczenia muszą spełniać wymóg przewidywalności
i analizują podstawy ograniczeń wymienionych w art. 23 ust. 1 RODO oraz obowiązki i prawa,
które mogą zostać ograniczone. Przedstawiono również wyjaśnienie testu „niezbędności
i proporcjonalności”, któremu ograniczenia muszą zostać poddane i go spełnić w oparciu
o art. 23 ust. 1 RODO. Wytyczne zostaną przedłożone do konsultacji publicznych na okres
8 tygodni.
W następstwie konsultacji publicznych, EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych
w sprawie współzależności drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego (dyrektywa PSD2) i RODO. Wytyczne mają na celu zapewnienie dalszych
wskazówek dotyczących aspektów ochrony danych w kontekście dyrektywy PSD2,
w szczególności w odniesieniu do związku między odpowiednimi przepisami RODO i dyrektywy
PSD2. W odniesieniu do uwag otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych uwzględniono
m.in. sekcję dotyczącą zapobiegania nadużyciom finansowym.
Również w następstwie konsultacji publicznych, EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych
w sprawie art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2016/679 do celów
przekazywania danych osobowych między organami i podmiotami publicznymi z EOG
i spoza EOG. Artykuły te dotyczą przekazywania danych osobowych przez organy lub podmioty
publiczne z EOG do organów publicznych w państwach trzecich, w przypadku gdy przekazanie
to nie jest objęte decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Ostateczna wersja
wytycznych zawiera uaktualnione sformułowania i uzasadnienie prawne w celu uwzględnienia
uwag i informacji zwrotnych otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych, jak również
niezbędnych zmian wynikających z wyroku w sprawie Schrems II.
EROD przyjęła również Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. EROD uważa,
że niezwykle ważne jest, aby środki zwalczania prania pieniędzy były zgodne z prawem do
prywatności i ochrony danych zapisanym w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej, zasadami niezbędności podjęcia takich środków w demokratycznym
społeczeństwie i ich proporcjonalnością oraz orzecznictwem TSUE. W związku z tym EROD
wzywa Komisję Europejską do włączenia się w proces opracowywania nowych przepisów
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na wczesnym etapie i wyraża gotowość do
udziału w dyskusjach w Radzie i Parlamencie Europejskim, a także do terminowego zasięgania
opinii jakiegokolwiek europejskiego lub międzynarodowego organu regulacyjnego.
Wreszcie EROD przyjęła opinię art. 64 w sprawie projektu decyzji zatwierdzenia wiążących
reguł korporacyjnych administratora Equinix, przedłożonego Radzie przez holenderski organ
nadzorczy. EROD pragnie przypomnieć, że odesłania do dokumentów WP256/257 Grupy
Roboczej art. 29* są obecnie poddawane przeglądowi i że posiadacze wiążących reguł
korporacyjnych będą musieli zmodyfikować swoje wiążące reguły korporacyjne i uwzględnić
wszelkie dodatkowe zobowiązania, które mogą wymagać uwzględnienia w wiążących regułach
korporacyjnych, zgodnie z tymi zaktualizowanymi dokumentami.

Uwaga dla redaktorów:
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na posiedzeniu plenarnym EROD
podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem
formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.
*Odniesienia do dokumentów WP256/257 Grupy Roboczej Art. 29 dostępne są tutaj:
WP256: Https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614109
WP257: Http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614110
Dokumenty Grupy Roboczej Art. 29 WP w języku polskim:
WP256: https://uodo.gov.pl/pl/3/1355
WP257: https://uodo.gov.pl/pl/3/1356

