Ograniczenie obciążeń biurokratycznych a zasada
rozliczalności w projekcie unijnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych

Warszawa, dnia 7 marca 2012 roku

Jeden z trzech podstawowych celów projektu rozporządzenia o
ochronie danych osobowych
 uproszczenie środowiska regulacyjnego, eliminując tym samym
niepotrzebne koszty i zmniejszając obciążenie administracyjne
(ograniczenie tzw. red tapes, „czerwonych tasiemek”, które są symbolem
biurokratycznych obciążeń)

 w zamian za ograniczenie obciążeń biurokratycznych zwiększenie
odpowiedzialności oraz rozliczalności (accountability) administratorów
danych i podmiotów przetwarzających dane osobowe

Uproszczenie środowiska regulacyjnego – filozofia nowego
podejścia


rozróżnienie pomiędzy administratorami publicznymi i prywatnymi - na podmioty
publiczne są nakładane obowiązki, niezależnie od ilości zatrudnionych lub rodzaju
przetwarzania danych



wśród podmiotów prywatnych rozróżnienie pomiędzy administratorami danych
będącymi SME i dużymi przedsiębiorstwami (powyżej 250 pracowników) - w
przypadku SME zwolnienie z niektórych obowiązków



rodzaj działalności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego nałożenie obowiązków na tych administratorów danych, których główna działalność
polega na operacjach na danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub
cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych

Uproszczenie środowiska regulacyjnego – najważniejsze
propozycje w projekcie rozporządzenia


koncepcja „one stopu shopu” dla ochrony danych osobowych (art.51 ust.2 projektu)
- w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym państwie
członkowskim, stosuje się jeden system prawa oraz odpowiada wobec jednego
organu nadzorczego (organu ds. ochrony danych osobowych w państwie, w którym
administrator lub przetwarzający dane mają tzw. „główną siedzibę” tj. siedzibę w
której podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące celów, warunków i
sposobów przetwarzania danych); problematyka art.3 ust.2 pkt 2 u.o.d.o.



uproszczenie systemu uzyskiwania uprzedniej zgody na transfer danych osobowych
do państwa trzeciego - przekazywanie danych osobowych do państw trzecich na
podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych
nie wymaga dodatkowej zgody organu ds. ochrony danych osobowych (art.42 ust.3
projektu); problematyka art.48 u.o.d.o.



uproszczenie systemu zgłoszenia przetwarzania danych osobowych (problematyka
art.40 i n. u.o.d.o.)

System zgłaszania przetwarzania danych osobowych w projekcie
rozporządzenia (art.34 projektu)


przejście od systemu, w którym zawiadamianie jest zasadą, chyba że przepisy stanowią inaczej (tzw. system zwolnień) do
systemu zawiadamiania o szczególnych rodzajach operacji przetwarzania danych (uprzednie konsultacje z organem ds.
ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych)



obowiązek uprzednich konsultacji (prior checking) wówczas, gdy: a) ocena skutków ochrony danych osobowych dokonana
przez administratora danych wykazuje, że operacje dane mogą wiązać się z wysokim poziomem ryzyk (np. przetwarzanie
danych sensytywnych, monitorowanie publicznie dostępnych miejsc na szeroką skalę, systematyczne i kompleksowe
profilowanie osób fizycznych oparte na automatycznym przetwarzaniu) lub b) organ ds. ochrony danych osobowych uzna za
niezbędne przeprowadzenie uprzedniej konsultacji na temat operacji danych mogących stanowić szczególne ryzyko ze
względu na dla praw i wolności podmiotów danych, ze względu na charakter, zakres lub cele przetwarzania



organ ds. ochrony danych osobowych ustanawia i publicznie udostępnia wykaz operacji danych osobowych, w przypadku
których wymagana jest uprzednia konsultacja; takie wykaz jest przekazywany Europejskiej Radzie Ochrony Danych Osobowych
(art.34 ust.4 projektu)



pomocniczy charakter dla ustalenia, kiedy uprzednia konsultacja jest wymagana – rozporządzenie WE nr 45/2001 o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe (art.27 ust.2)

Zasada rozliczalności – filozofia podejścia

 opinia Grupy Roboczej nr 3/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasady
rozliczalności (WP nr 173)
 zwiększenie odpowiedzialności administratorów danych – chodzi o to, aby
administratorzy nie reagowali tylko reaktywnie i podejmowali działania, gdy
zaistnieje konkretny problem (naruszenie) danych osobowych, ale żeby
aktywnie wprowadzali niezbędne środki ochrony (w chwili obecnej art.36
ust.1 u.o.d.o. – wprowadzenie środków technicznych i organizacyjnych
adekwatnych do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną)

Zasada rozliczalności – propozycje w projekcie rozporządzenia
 obowiązek oceny skutków przez administratora danych w zakresie ochrony
danych osobowych (art.33 projektu)
 obowiązek wyznaczenia niezależnego
osobowych (art.35-37 projektu)

inspektora

ochrony

danych

 inne (m.in. obowiązek uwzględnienia ochrony danych już w fazie
projektowania/Privacy by Design oraz ochrona danych jako opcja
domyślna/Privacy by Default)

Obowiązek wyznaczenia niezależnego inspektora ochrony
danych osobowych



obowiązek się aktualizuję w zależności od statusu administratora danych lub rodzaju
prowadzonej przez niego działalności



odwołanie się do kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa
ochrony danych osobowych



kadencyjność (dwa lata), ograniczenie możliwości odwołania (zaprzestanie spełniania
warunków niezbędnych do pełnienia obowiązków)



status inspektora ochrony danych osobowych – niezależność rozumiana jako zakaz wydawania
poleceń dotyczących pełnionej przez niego funkcji; inspektor podlega bezpośrednio
kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego



zadania inspektora ochrony danych osobowych (m.in. punkt kontaktowy dla organu ds.
ochrony danych osobowych, monitorowanie spełnienia obowiązków ustawowych)

Dziękuję za uwagę.
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