EROD przyjmuje wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns
w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych
zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między
organami nadzorczymi EOG a państwami trzecimi
Bruksela, 15 marca
EROD przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO. Opracowanie takich wytycznych jest częścią strategii
i programu prac EROD na lata 2021-2022 w celu wspierania skutecznego egzekwowania prawa
i skutecznej współpracy między krajowymi organami nadzorczymi. Wytyczne zawierają szczegółowy
opis współpracy między organami nadzorczymi w ramach RODO i mają na celu dalsze zwiększenie
spójnego stosowania przepisów prawa dotyczących mechanizmu kompleksowej współpracy.
Wytyczne pomagają organom nadzorczym w interpretacji i stosowaniu własnych procedur krajowych
w taki sposób, aby były zgodne ze współpracą w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy
i pasowały do niej.
EROD przyjęła wytyczne dotyczące tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów
społecznościowych. Wytyczne zawierają praktyczne zalecenia dla projektantów i użytkowników
platform mediów społecznościowych dotyczące sposobu oceny i unikania tzw. „dark patterns”
w interfejsach mediów społecznościowych, które naruszają wymogi RODO. Dark patterns to interfejsy
i doświadczenia użytkowników wdrażane na platformach mediów społecznościowych, które
powodują, że użytkownicy podejmują niezamierzone, niechętne i potencjalnie szkodliwe decyzje
dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Wpływa to na zachowanie użytkowników i zdolność
do skutecznej ochrony ich danych osobowych. Wytyczne zawierają konkretne przykłady rodzajów dark
patterns, prezentują najlepsze praktyki w różnych przypadkach użycia i zawierają szczegółowe
zalecenia dla projektantów interfejsów użytkownika, które ułatwiają skuteczne wdrożenie RODO.
EROD przyjęła zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych
na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między organami nadzorczymi EOG
a państwami trzecimi. Przyczynia się to do jednego z kluczowych działań w ramach strategii
i programu prac EROD na lata 2021-2022 i ma na celu ułatwienie współpracy między członkami EROD
a organami nadzorczymi państw trzecich. Zestaw narzędzi może być wykorzystywany zarówno do
uzgodnień administracyjnych opracowanych w ramach EROD przez same organy nadzorcze, jak i do
umów międzynarodowych negocjowanych przez Komisję Europejską. Zestaw narzędzi obejmuje
kluczowe tematy, takie jak egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, zgodność z zasadami
ochrony danych i sądowe środki zaskarżenia.
Ponadto EROD przyjęła wspólną opinię EROD i EIOD w sprawie wniosków dotyczących przedłużenia
unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 . Odrębny komunikat prasowy na ten temat zostanie
opublikowany w późniejszym terminie.
Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na posiedzeniu plenarnym EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod
względem prawnym, językowym i formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej
EROD po ich zakończeniu.
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