EROD: Wytyczne dotyczące administratora i podmiotu przetwarzającego, Wytyczne dotyczące
targetowania użytkowników mediów społecznościowych, grupa robocza ds. skarg wniesionych
w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II, grupa robocza
ds. zaleceń w sprawie środków uzupełniających, do których podejmowania podmioty przekazujące
i odbierające dane mogą być zobligowane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony
danych przy przekazywaniu danych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
Schrems II.
Środa, 2 września 2020 r.
Rada przyjęła Wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie
RODO, a także Wytyczne w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. Ponadto
EROD utworzyła grupę roboczą ds. skarg wniesionych w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems
II oraz grupę roboczą ds. środków uzupełniających, których zastosowania można wymagać od
podmiotów przekazujących i odbierających dane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony
danych podczas przekazywania danych w świetle wyroku TSUE w sprawie Schrems II.
Rada przyjęła Wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie
RODO. Od rozpoczęcia obowiązywania RODO pojawiły się pytania, w jakim stopniu rozporządzenie
wprowadziło zmiany do tych pojęć, w szczególności w odniesieniu do pojęcia współadministrowania
(jak stanowi art. 26 RODO oraz w następstwie szeregu orzeczeń TSUE), jak również obowiązków
podmiotów przetwarzających (w szczególności art. 28 RODO) określonych w rozdziale IV RODO.
W marcu 2019 r. EROD wraz z jej Sekretariatem zorganizowała spotkanie z interesariuszami, podczas
którego jasno stwierdzono, że istnieje potrzeba uzyskania bardziej praktycznych wskazówek,
oraz które umożliwiło Radzie lepsze zrozumienie potrzeb i wątpliwości w tej dziedzinie. Nowe
Wytyczne składają się z dwóch głównych części: pierwsza wyjaśnia różne pojęcia, druga zaś zawiera
szczegółowe wskazówki dotyczące wynikających z tych pojęć głównych konsekwencji dla
administratorów, podmiotów przetwarzających i współadministratorów. Wytyczne zawierają
diagram, który dostarcza dalszych praktycznych wskazówek. Wytyczne będą przedmiotem konsultacji
publicznych.
EROD przyjęła Wytyczne w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych.
Wytyczne te mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom praktycznych wskazówek
i zawierają przykłady różnych sytuacji, ułatwiające zidentyfikowanie "scenariusza" najbardziej
zbliżonego do praktyki targetowania, którą zainteresowani będą mieli zamiar zastosować. Głównym
celem wytycznych jest wyjaśnienie ról i obowiązków dostawcy mediów społecznościowych i ich
odbiorców. W tym celu w wytyczne wskazują m.in. potencjalne zagrożenia dla wolności osoby, główne
podmioty i ich role, stosowanie kluczowych wymogów w zakresie ochrony danych, takich jak zgodność
z prawem i przejrzystość oraz ocena skutków dla ochrony danych, a także kluczowe elementy ustaleń
między dostawcami mediów społecznościowych a ich odbiorcami. Ponadto wytyczne skupiają się na
różnych mechanizmach targetowania, przetwarzaniu szczególnych kategorii danych oraz obowiązku
współadministratorów do poczynienia odpowiednich uzgodnień zgodnie z art. 26 RODO. Wytyczne
zostaną przedłożone do konsultacji publicznych.
Rada utworzyła grupę roboczą, która rozpatrzy skargi złożone w następstwie wyroku TSUE w sprawie
Schrems II. 101 identycznych skarg zostało wniesionych do organów ochrony danych państw EOG
przeciwko kilku administratorom w państwach członkowskich EOG w związku z korzystaniem przez
nich z usług Google/Facebook, które obejmują przekazywanie danych osobowych. W szczególności
skarżący, reprezentowani przez organizację pozarządową NOYB, twierdzą, że Google/Facebook

przekazują dane osobowe do USA polegając na Tarczy Prywatności UE-USA (Privacy Shield)
lub standardowych klauzulach umownych, oraz że, zgodnie z niedawnym wyrokiem TSUE w sprawie
C-311/18, administrator nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego stopnia ochrony danych
skarżących. Grupa robocza przeanalizuje tę kwestię i zapewni bliską współpracę pomiędzy członkami
Rady.
W następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II oraz w uzupełnieniu do dokumentu zawierającego
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego wyroku, przyjętego w dniu 23 lipca, Rada
utworzyła grupę roboczą. Grupa ta przygotuje zalecenia w celu wsparcia administratorów
i podmiotów przetwarzających w ich obowiązkach związanych z identyfikacją i wdrożeniem
odpowiednich środków uzupełniających dla zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przy
przekazywaniu danych do państw trzecich.
Andrea Jelinek, Przewodnicząca EROD: „EROD jest w pełni świadoma, że wyrok w sprawie Schrems II
nakłada na administratorów ważny obowiązek. W uzupełnieniu do oświadczenia oraz dokumentu
zawierającego odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które wydaliśmy wkrótce po wyroku,
przygotujemy zalecenia w celu wsparcia administratorów i podmiotów przetwarzających w związku
z ich obowiązkiem identyfikowania i wdrażania odpowiednich środków uzupełniających o charakterze
prawnym, technicznym i organizacyjnym, by w odniesieniu do ich operacji przekazywania danych do
państw trzecich spełniony został podstawowy standard równoważności. Jednakże konsekwencje tego
wyroku są dalekosiężne, a konteksty przekazywania danych do państw trzecich bardzo różnorodne.
Dlatego też nie istnieje jedno szybkie, uniwersalne rozwiązanie . Każda organizacja musi ocenić swoje
operacje przetwarzania danych i przekazywania danych oraz przyjąć odpowiednie środki”.

