Środa, 3 lutego 2021 r.
EROD przyjęła Zalecenia dotyczące art. 36 dyrektywy policyjnej w sprawie odpowiedniego
stopnia ochrony, Opinię w sprawie uzgodnień administracyjnych H3C/PCAOB, Oświadczenie
w sprawie nowego projektu drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji
o cyberprzestępczości, Odpowiedź na kwestionariusz KE dotyczący przetwarzania danych
osobowych do celów badań naukowych oraz omówiła politykę prywatności Whatsapp.
Podczas 45. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła szeroki zakres dokumentów. Ponadto Rada
omówiła aktualizację polityki prywatności Whatsapp.
EROD przyjęła Zalecenia w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych
osobowych na mocy dyrektywy 2016/680 (tzw. „dyrektywy policyjnej”). EROD zapewnia
spójne stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w UE, w tym dyrektywy „policyjnej”,
która dotyczy przetwarzania danych osobowych do celów egzekwowania prawa. Celem
zaleceń jest przedstawienie listy elementów, które należy zbadać podczas oceny, czy państwo
trzecie zapewnia odpowiedni stopnia ochrony w ramach dyrektywy policyjnej. Dokument
przypomina koncepcję i aspekty proceduralne adekwatności zgodnie z dyrektywą policyjną
i orzecznictwem TSUE, a także określa unijne standardy ochrony danych w zakresie współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach karnych.
EROD przyjęła opinię w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego
przekazywania danych osobowych między francuskim Komitetem Audytu (H3C)
a amerykańską Radą Nadzorczą Księgowości Spółki Publicznej (PCAOB). Niniejsze
porozumienie zostanie przedłożone francuskiemu organowi ochrony danych w celu uzyskania
zezwolenia na poziomie krajowym. Francuski organ nadzorczy będzie monitorował
stosowanie uzgodnień administracyjnych w praktyce i, jeśli to konieczne, zawieszać
przekazywanie danych przez H3C, jeśli uzgodnienie administracyjne przestanie zapewniać
osobom, których dane dotyczą, merytorycznie równoważnego stopnia ochrony.
EROD przyjęła Oświadczenie w sprawie projektu przepisów dotyczących protokołu do
Konwencji o cyberprzestępczości. Niniejsze oświadczenie uzupełnia wkład EROD w projekt
drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości
(Konwencja budapeszteńska) i jest następstwem publikacji nowego projektu przepisów.
W tym oświadczeniu EROD przypomina, że obecnie omawiane przepisy mogą wpłynąć na
warunki dostępu do danych osobowych w UE do celów egzekwowania prawa i wzywa do
dokładnego zbadania trwających negocjacji prowadzonych przez odpowiednie instytucje
unijne i krajowe. Ponadto EROD podkreśla potrzebę zagwarantowania pełnej spójności
z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie ochrony danych osobowych.
EROD przyjęła odpowiedź na kwestionariusz Komisji Europejskiej dotyczący przetwarzania
danych osobowych na potrzeby badań naukowych, koncentrując się na badaniach związanych
ze zdrowiem. Odpowiedzi udzielone przez EROD stanowią wstępne stanowisko w tej sprawie
i mają na celu wyjaśnienie stosowania RODO w dziedzinie badań naukowych dotyczących
zdrowia. EROD opracowuje obecnie Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych do
celów badań naukowych, które szczegółowo omawiają te kwestie.

Na koniec członkowie Rady wymienili poglądy na temat ostatniej aktualizacji polityki
prywatności WhatsApp. EROD będzie nadal ułatwiać wymianę informacji między organami,
aby zapewnić spójne stosowanie prawa o ochronie danych w całej UE zgodnie ze swoim
mandatem.
Agenda 45. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna tutaj.
Informacja 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.

