Oświadczenie 01/2022 w sprawie ogłoszenia porozumienia zasadniczego w sprawie
nowych Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych
Przyjęte 6 kwietnia 2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła następujące oświadczenie:
EROD z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie w dniu 25 marca zasadniczego porozumienia
politycznego między Komisją Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie nowych
Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych. Ogłoszenie to zostało dokonane
w momencie, gdy przekazywanie danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do USA stoi
przed poważnymi wyzwaniami.
Zobowiązanie najwyższych władz USA do wprowadzenia "bezprecedensowych" środków
ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (osób fizycznych z EOG), gdy ich dane są przekazywane do USA, jest
pozytywnym pierwszym krokiem we właściwym kierunku.
EROD zbada, w jaki sposób to porozumienie polityczne przekłada się na konkretne propozycje
prawne, by rozwiać obawy zgłoszone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
i zapewnić pewność prawną osobom fizycznym z EOG i podmiotom przekazującym dane.
Na tym etapie ogłoszenie to nie stanowi ram prawnych, na których podmioty przekazujące
dane mogą opierać swoje operacje przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych.
Podmioty przekazujące dane muszą zatem w dalszym ciągu podejmować działania niezbędne
do zachowania zgodności z orzecznictwem TSUE, a w szczególności z decyzją w sprawie
Schrems II z dnia 16 lipca 2020 r.
RODO wymaga, aby Komisja zasięgnęła opinii EROD przed przyjęciem ewentualnej nowej
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych, uznającej stopień ochrony danych
gwarantowany przez władze USA za zadowalający.
EROD zamierza dokonać starannej oceny ulepszeń, jakie mogą przynieść nowe
transatlantyckie ramy ochrony prywatności danych w świetle prawa UE, orzecznictwa TSUE
i zaleceń wydanych przez EROD na tej podstawie. EROD przygotuje swoją opinię po
otrzymaniu od Komisji Europejskiej wszystkich dokumentów uzupełniających.
W szczególności EROD przeanalizuje dokładnie, w jaki sposób reformy te gwarantują,
że zbieranie danych osobowych do celów bezpieczeństwa narodowego jest ograniczone
do tego, co jest bezwzględnie niezbędne i proporcjonalne.
EROD zbada również, w jakim stopniu zapowiadany niezależny mechanizm odwoławczy
respektuje prawo osób fizycznych z EOG do skutecznego środka prawnego i dostępu do
bezstronnego sądu. W szczególności EROD sprawdzi, czy jakikolwiek nowy organ wchodzący
w skład tego mechanizmu ma dostęp do odpowiednich informacji, w tym danych osobowych,
podczas wykonywania swoich zadań i czy może podejmować decyzje wiążące dla służb
wywiadowczych. EROD rozważy również, czy istnieją środki ochrony prawnej przed sądem od
decyzji lub bezczynności tego organu.

EROD nadal pragnie odgrywać konstruktywną rolę w zapewnieniu transatlantyckiego
przekazywania danych osobowych, które będzie korzystne dla osób fizycznych i organizacji
z EOG. EROD jest gotowa udzielić Komisji Europejskiej wsparcia, by pomóc jej w stworzeniu,
wspólnie z USA, nowych ram, które będą w pełni zgodne z unijnym prawem ochrony danych.

