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Zgodnie z decyzją w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
(„Tarcza Prywatności”)1 UE-USA przyjętą 12 lipca 2016 r., ośmiu przedstawicieli Grupy
Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych uczestniczyło w pierwszym wspólnym przeglądzie
przeprowadzonym przez Komisję Europejską 18 i 19 września 2017 r. w Waszyngtonie DC w
celu oceny skuteczności decyzji.
Opierając się na wątpliwościach wskazanych w poprzednich opiniach 2, w szczególności
opinii 1/2016, Grupa Robocza Art. 29 skupiła się zarówno na ocenie komercyjnych aspektów
Tarczy Prywatności, jak i ram prawnych związanych z rządowym dostępem do danych
osobowych przekazywanych z UE do celów egzekwowania prawa i bezpieczeństwa
narodowego, w tym środków prawnych przewidzianych dla obywateli UE. Założeniem Grupy
Roboczej Art. 29 była ocena, czy dotychczasowe obawy Grupy zostały rozwiązane, a także
czy zabezpieczenia utworzone w ramach Tarczy Prywatności UE-USA są funkcjonalne i
skuteczne.
Główne ustalenia i ocena wspólnego, rocznego przeglądu zostały przedstawione w
raporcie oddzielnym od raportu Komisji Europejskiej dotyczącego pierwszego rocznego
przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE-USA3.
Grupa Robocza Art. 29 zdaje sobie sprawę z postępu Tarczy Prywatności w porównaniu z
unieważnioną Decyzją ws. Bezpiecznej Przystani, jak również dostrzega wysiłek władz
USA i Komisji zmierzający do wdrożenia Tarczy Prywatności. By uzupełnić te prace Grupa
Robocza Art. 29 zaangażuje się w doradzanie władzom USA przy opracowywaniu nowych
wytycznych, w szczególności dotyczących danych o zasobach ludzkich i wtórnego
przekazywania, w celu wypracowania jednolitej wykładni zasad Tarczy Prywatności i
odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli sektora biznesu po obu stronach Oceanu
Atlantyckiego.
Grupa Robocza Art. 29 zidentyfikowała jednak szereg istotnych problemów, które będą
musiały zostać przedmiotem analizy Komisji i władz USA. Dlatego też, Grupa Robocza
Art. 29 wnosi do Komisji i stosownych władz USA o ponowne rozpoczęcie dialogu. Plan
działania powinien zostać utworzony niezwłocznie w celu wskazania, że każdy z tych
problemów zostanie rozwiązany. Priorytet powinien zostać nadany w szczególności
powołaniu niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, a regulamin jego powołania
powinien zostać dokładniej wyjaśniony, w szczególności poprzez jego odtajnienie.
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powinni zostać wyznaczeni. Te kluczowe problemy muszą zostać rozwiązane przed 25
maja 2018 r.
Grupa Robocza Art. 29 oczekuje, że pozostałe problemy wskazane w raporcie również
zostaną rozwiązane, najpóźniej do momentu drugiego wspólnego przeglądu.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Grupy Roboczej Art. 29 we wskazanym
przedziale czasowym, członkowie Grupy podejmą odpowiednie kroki, w szczególności
polegające na zakwestionowaniu legalności Tarczy Prywatności w sądach krajowych
celem uzyskania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w trybie prejudycjalnym.

