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MATERIAŁY OIDE 
 
25 stycznia 2012 KE przedstawiła, w ramach reformy ochrony danych, propozycję dwóch nowych aktów prawnych: ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy określającej przepisy o ochronie danych osobowych przetwarzanych do 

celów zwalczania przestępczości. W kwietniu 2016 roku Rada i PE przyjęły nowe przepisy w tej materii. 
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I.    WPROWADZENIE 

 

4 listopada 2010 Komisja Europejska, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opublikowała komunikat pt. „Całościowe 

podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" (pkt 4), w którym - biorąc pod uwagę wyzwania 

wynikające z globalizacji i nowych technologii oraz potrzebę zagwarantowania swobodnego obiegu danych osobowych – 

zaproponowała modernizację przepisów. Parlament Europejski i Rada poparły stanowisko Komisji w 2011 (pkt. 5 i 6). 

 

25 stycznia 2012 Komisja przedstawiła komunikat (pkt 3) zawierający opis najważniejszych elementów reformy ochrony 

danych oraz projekty dwóch nowych aktów prawnych:  

- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zastępującego dyrektywę 95/46/WE)  

- dyrektywy (zastępującej decyzję ramową 2008/977/WSiSW) określającej przepisy o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych do celów zwalczania przestępczości. 

 

Po ponad czterech latach prac, w kwietniu 2016 roku, PE i Rada przyjęły nowe przepisy w tej materii – pkt. 1 i 2 (pakiet 

legislacyjny został przyjęty w dwóch czytaniach). 

  

Nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu: 

- powiększają katalog praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane; 

- regulują m.in.: prawo do usunięcia lub sprostowania danych oraz "prawo do bycia zapomnianym"; 

- regulują warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych oraz kwestie zgłaszania naruszenia ochrony danych 

osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych; 

- zapewniają prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy; 

- zapewniają prowadzenie polityki prywatności w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika; 

- przewidują kary pieniężne dla administratorów i podmiotów przetwarzających za naruszanie przepisów (nawet w wysokości 

4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego). 

Rozporządzenie przewiduje również ustanowienie Europejskiej Rady Ochrony Danych, która skupiałaby przedstawicieli 

wszystkich 28 niezależnych organów nadzorczych. 

 

Dyrektywa z kolei określa m.in. minimalne normy dotyczące przetwarzania danych osobowych dla potrzeb policji i sądów oraz 

swobodnego przepływu tych danych we wszystkich państwach UE.  

 

Ponadto, nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu i dyrektywie określają obowiązki administratora danych, regulują kwestie 

przekazywania danych do państwa trzeciego oraz przyznają osobom, których dane są przetwarzane, prawo do 

odszkodowania za ewentualne szkody wynikające z ich nieprzepisowego przetwarzania. 
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Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016, będzie stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich od 25 maja 2018. 

Również 2 lata przysługują państwom członkowskim na wdrożenie przepisów dyrektywy (w Wielkiej Brytanii i Irlandii dyrektywa 

będzie miała zastosowanie jedynie w ograniczonym stopniu; Dania ma 6 miesięcy - od daty przyjęcia dyrektywy – na podjęcie 

decyzji o jej ewentualnej transpozycji do krajowego prawodawstwa). 

 

 

II.    DOKUMENTY 

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 

119 z 4.5.2016, str. 1—88. 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

str. 89—131. 

 

Komisja Europejska 

3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów - Ochrona prywatności w połączonym świecie – europejskie ramy ochrony danych w XXI wieku, COM(2012) 9  

4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 

Komitetu Regionów - „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej", COM(2010) 609 

 

Parlament Europejski 

5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych 

osobowych w Unii Europejskiej 

 

Rada  

6. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (podejście ogólne), 11.06.2015. 

 

 

III. KOMUNIKATY PRASOWE 

 

7. Ochrona danych: Parlament przyjął nowe przepisy przystosowane do ery cyfrowej, 14.04.2016. 

8. Data protection reform: Council adopts position at first reading, 08.04.2016. 

9. Komunikat prasowy 450/15 – Ochrona danych: Rada zatwierdza podejście ogólne,  15.06.2015. 

10. Komunikat prasowy – 3260 posiedzenie Rady – Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, Luksembourg, 7-

8.10.2013, str. 7. 

 

 

IV. STRONY INTERNETOWE 

 

Unia Europejska 

Reforma ochrony danych – strona Rady 

Ochrona danych osobowych – strona KE 

EU Data Protection Reform – strona Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych 

 

Polska 

Reforma unijnych przepisów – strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
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