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13 czerwca 2017 r.
Przygotowanie rocznego wspólnego przeglądu Tarczy Prywatności
W dniu 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie adekwatności ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Po dokonaniu analizy orzecznictwa TSUE
i ETPC, właściwego prawa USA, jak również projektów decyzji i ostatecznej decyzji w sprawie
adekwatności, Grupa Robocza Art. 29 (GR Art. 29) wydała szereg opinii i podkreśliła, że
roczny unijno-amerykański wspólny przegląd Tarczy Prywatności będzie musiał odnieść się do
jej obaw. Zatem pierwszy wspólny przegląd będzie kluczowym momentem, w którym
GR Art. 29 oceni solidność i skuteczność mechanizmu Tarczy Prywatności.
Zgodnie z decyzją w sprawie adekwatności Komisja przeprowadzi taki przegląd; odbędzie się
on we wrześniu w USA. Udział w spotkaniach będą mogły wziąć organy ochrony danych UE
zrzeszone w ramach Grupy Roboczej Artykułu 29. Przed tym pierwszym wspólnym
przeglądem GR Art. 29 intensywnie przygotowywała to przedsięwzięcie, zarówno jeżeli chodzi
o zakres merytoryczny, jak i wymiar operacyjny przeglądu. W szczególności przyjęła list, który
został przesłany do Komisji Europejskiej, aby podzielić się swoimi poglądami i zaleceniami.
W liście tym GR Art. 29 przypomina, że misja USA będzie misją wyjaśniającą mającą na celu
zebranie istotnych informacji i niezbędnych dowodów na potrzeby oceny solidności Tarczy
Prywatności. W celu zapewnienia, że władze USA będą w stanie konstruktywnie odpowiadać
na obawy dotyczące konkretnego egzekwowania decyzji w sprawie Tarczy Prywatności,
GR Art. 29 przekaże Komisji informacje i wyjaśnienia, jakich będzie się domagała, dotyczące
aspektów komercyjnych, jak również dostępu do celów egzekwowania prawa i bezpieczeństwa
narodowego, zgodnie z kwestiami podniesionymi w poprzednich opiniach GR Art. 29.
Jeżeli chodzi o aspekty komercyjne, GR Art. 29 ma pytania dotyczące, między innymi, istnienia
gwarancji prawnych dotyczących zautomatyzowanego procesu decyzyjnego lub istnienia
wszelkich wytycznych udostępnianych przez Departament Handlu dotyczących zastosowania
zasad Tarczy Prywatności wobec organizacji działających jako przedstawiciele/podmioty
przetwarzające dane. Wymagane wyjaśnienia będą dotyczyły również definicji danych o
zasobach ludzkich.

1

Jeżeli chodzi o aspekty dotyczące egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego,
GR Art. 29 ma pytania odnoszące się w szczególności do ostatnich zmian prawa i orzecznictwa
USA w dziedzinie ochrony prywatności. GR Art. 29 wymaga również, między innymi,
dokładnych dowodów wskazujących, że hurtowe gromadzenie, jeżeli ma miejsce, jest „w jak
największym stopniu dostosowane do indywidualnych potrzeb”, ograniczone i proporcjonalne.
Ponadto GR Art. 29 podkreśla potrzebę uzyskania informacji dotyczących powołania czterech
brakujących członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi, jak
również powołania Rzecznika i procedur regulujących mechanizm Rzecznika, albowiem są to
kluczowe elementy modelu nadzoru Tarczy Prywatności.
Oczywiście kwestie te pozostają bez uszczerbku dla innych dodatkowych kwestii, które mogą
się okazać niezbędne w trakcie przygotowań wspólnego przeglądu lub w trakcie samego
wspólnego przeglądu.
Jeżeli chodzi o przedstawicieli organów ochrony danych uczestniczących we wspólnym
przeglądzie, Grupa Robocza Art. 29 wyznaczyła 8 członków zespołu ds. przeglądu, rzeczników
oraz ekspertów na poziomie personelu. GR Art. 29 uważa, że, aby zapewnić wystarczającą ilość
czasu do przeprowadzenia oceny, przegląd w USA powinien trwać co najmniej 2-3 dni
GR Art. 29 zaproponowała również listę organów USA, które powinny być częścią wspólnego
przeglądu, w części komercyjnej, jak i części dotyczącej egzekwowania prawa i
bezpieczeństwa narodowego. Rozważa również kontakt z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego w UE i USA.
GR Art. 29 oczekuje, że będzie miała możliwość przedstawienia uwag do raportu Komisji przed
jego sfinalizowaniem. Niemniej, w zależności od wyników wspólnego przeglądu i raportu
Komisji, GR Art. 29 zastrzega sobie prawo opublikowania swojego raportu, na podstawie
ustaleń zespołu ds. przeglądu Grupy Roboczej.
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