Oświadczenie Grupy Roboczej Artykułu 29 w sprawie decyzji Komisji Europejskiej
dotyczącej przepływu danych osobowych między UE a Stanami Zjednoczonymi „Tarcza
Prywatności”

W dniu 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony
danych osobowych (Program „Tarcza Prywatności” UE-USA), która umożliwi przepływ
danych osobowych pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi. Grupa Robocza z zadowoleniem
przyjmuje zmiany przewidziane w ramach mechanizmu „Tarcza Prywatności” w porównaniu
z decyzją dotyczącą „Bezpiecznej Przystani” (ang. Safe Harbour). W swojej opinii WP238
dotyczącej projektu decyzji w sprawie „Tarczy Prywatności”, Grupa Robocza wyraziła
swoje obawy i wskazała na potrzebę dalszych wyjaśnień. Grupa Robocza pragnie docenić
Komisję Europejską i władze Stanów Zjednoczonych za uwzględnienie uwag Grupy w
ostatecznej wersji dokumentów dotyczących „Tarczy Prywatności”. Jednakże pozostaje
jeszcze wiele obaw dotyczących zarówno aspektów komercyjnych porozumienia, jak i dostępu
przez władze publiczne Stanów Zjednoczonych do danych przesyłanych z terytorium UE.
W odniesieniu do aspektów komercyjnych, Grupa Robocza z żalem przyjmuje brak
konkretnych zasad dotyczących zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz
powszechnego prawa do sprzeciwu. Niejasne pozostaje również, w jaki sposób „Tarcza
Prywatności” ma mieć zastosowanie do podmiotów przetwarzających (procesorów).
W odniesieniu do dostępu przez władze publiczne do danych przekazywanych do Stanów
Zjednoczonych na podstawie „Tarczy Prywatności”, Grupa Robocza oczekiwała dalej
idących gwarancji dotyczących niezależności i uprawnień Rzecznika. W odniesieniu do
masowego gromadzenia danych osobowych Grupa Robocza odnotowała zobowiązanie strony
amerykańskiej do nieprowadzenia masowego gromadzenia danych osobowych. Niemniej
jednak z żalem przyjmuje brak konkretnych gwarancji, że taka praktyka nie ma miejsca.
Dlatego też pierwszy wspólny roczny przegląd będzie kluczowym momentem w dalszym
dokonywaniu oceny solidności i efektywności mechanizmu „Tarczy Prywatności”. Z tego
względu kompetencje organów ochrony danych osobowych UE w toku przeglądu powinny być
jasno zdefiniowane. W szczególności, wszyscy członkowie zespołu ds. przeglądu powinni mieć
możliwość bezpośredniego dostępu do informacji niezbędnych do prowadzenia tego
przeglądu, włączając w to elementy pozwalające na dokonanie właściwej oceny niezbędności i
proporcjonalności procesu zbierania danych oraz dostępu do nich przez władze publiczne.
Uczestnicząc w przeglądzie przedstawiciele Grupy Roboczej nie tylko ocenią czy pozostałe
kwestie zostały rozwiązane, ale także, czy ochrona zapewniona na podstawie „Tarczy
Prywatności” jest efektywna i realna. Wyniki pierwszego wspólnego przeglądu dotyczącego
dostępu władz publicznych Stanów Zjednoczonych do danych przesłanych na podstawie
„Tarczy Prywatności” mogą mieć również wpływ na instrumenty służące do przesyłania
danych, takie jak: Wiążące Reguły Korporacyjne i Standardowe Klauzule Umowne.
W między czasie, w związku z przyjęciem „Tarczy Prywatności”, mając na uwadze wyrok
TSUE w sprawie Schrems oraz opinię Grupy Roboczej WP238, organy ochrony danych
osobowych zobowiązują się w ramach Grupy Roboczej aktywnie i niezależnie wspierać
osoby, których dane dotyczą w egzekwowaniu ich praw w ramach mechanizmu „Tarczy
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Prywatności”, w szczególności w zakresie rozpatrywania skarg. Wkrótce Grupa Robocza
udzieli administratorom danych informacji dotyczących ich obowiązków wynikających z
„Tarczy Prywatności”, zgłosi uwagi go przewodnika dla obywateli, zaproponuje sugestie
dotyczące kształtu przyszłego właściwego organu na poziomie UE oraz praktycznej
organizacji wspólnego przeglądu.
Informacje ogólne
Komunikat prasowy Grupy Roboczej z dnia 1 lipca 2016 r.:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/pressrelease/art29_press_material/2016/20160701_wp29_press_release_eu_us_privacy_shield_en.
pdf
Komunikat prasowy Grupy Roboczej z dnia 13 kwietnia 2016 r.:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/pressrelease/art29_press_material/2016/press_release_shield_en.pdf
Opinia Grupy Roboczej w sprawie decyzji o adekwatności dotyczącej „Tarczy Prywatności”.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2016/wp238_en.pdf
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