Wprowadzenie:
Dane osobowe zawarte w wiadomościach użytkowników przesyłających opinie i propozycje
za pośrednictwem platformy Zmniejsz formalności podlegają obowiązującym przepisom
o ochronie danych i prywatności.
Dane osobowe członków platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości podlegają
przepisom dotyczącym ochrony danych i prywatności.
Komisja Europejska jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania
prywatności użytkowników. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października
2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich
danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).
W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy
dane osobowe użytkowników, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy wszystkie
przekazane dane osobowe oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także jak wykorzystujemy te
informacje oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich danych
osobowych. Podajemy również dane kontaktowe właściwego administratora danych,
u którego można dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy operacji przetwarzania danych
pochodzących z informacji zwrotnych przesyłanych za pośrednictwem strony Zmniejsz
formalności i publikacji informacji dotyczących członków na stronie platformy ds.
dostosowania się do wymogów przyszłości (DPR-EC-00154) realizowanej przez dział SG/A2
„Ewaluacja i ocena skutków” Komisji Europejskiej (zwany dalej „administratorem danych”),
jak opisano poniżej.

Kontekst:
Komisja Europejska zachęca użytkowników do nadsyłania opinii
i propozycji
Komisja Europejska realizuje program lepszego stanowienia prawa, w ramach którego
zachęca obywateli do przekazywania jej uwag i propozycji dotyczących upraszczania
i ulepszania przepisów opracowywanych przez Komisję. Uwagi można przekazywać na
stronie Zmniejsz formalności. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że
wymaga tego prawo.

Zmniejsz formalności
Na stronie Zmniejsz formalności osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje mogą
proponować, w jaki sposób zwiększyć efektywność i skuteczność przepisów UE.

Komisja Europejska analizuje wszystkie propozycje, a następnie może je wykorzystać,
zwłaszcza w ramach działań platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości, przy
opracowywaniu projektów uproszczenia przepisów, realizowanych w ramach programu
sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości
Dnia 11 maja 2020 r. Komisja Europejska utworzyła platformę ds. dostosowania się do
wymogów przyszłości służącą realizacji programu sprawności i wydajności regulacyjnej.
Platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości tworzą dwie grupy:



grupa rządowa złożona z przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i lokalnych
oraz z Komitetu Regionów
grupa zainteresowanych stron złożona z przedstawicieli Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i zainteresowanych podmiotów reprezentujących różne
interesy (przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, partnerów
społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego).

Platforma pomaga Komisji Europejskiej w upraszczaniu przepisów i ograniczaniu obciążeń
regulacyjnych wynikających z prawa UE, również w drodze digitalizacji.
W tym celu członkowie platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości gromadzą
dane i dowody oraz korzystają z propozycji zainteresowanych stron i obywateli
przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej Zmniejsz formalności.
Komisja Europejska publikuje informacje na platformie ds. dostosowania się do wymogów
przyszłości, w tym dane osobowe członków platformy (nazwiska, skrócone życiorysy, zdjęcia
i listy obecności), w celu udostępnienia informacji o pracach, składzie i osiągnięciach
platformy.
Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.

Przetwarzanie danych osobowych
Dział SG/A2 Komisji Europejskiej „Ewaluacja i ocena skutków” (administrator danych)
gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z platformy Zmniejsz
formalności i platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości:



w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na przesłane propozycje; cała korespondencja
jest rejestrowana w komisyjnym systemie zarządzania dokumentami (Ares);
w celu publikacji nadesłanych propozycji, kraju respondenta oraz, w stosownych
przypadkach i w interesie przejrzystości, nazwiska i kategorii respondenta, nazwy



organizacji, jej rodzaju i numeru w rejestrze służącym przejrzystości na stronie
„Zmniejsz formalności”;
w celu informowania o pracach, składzie i osiągnięciach platformy.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na następujących podstawach zgodności
z prawem:







Dane osobowe są gromadzone do celów wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy
i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych, uchylającego
rozporządzenie (WE) 45/2001).
Podstawę prawną operacji przetwarzania danych związanych ze stroną Zmniejsz
formalności i platformą ds. dostosowania się do wymogów przyszłości stanowi art. 11
Traktatu o Unii Europejskiej, decyzja Komisji z dnia 11 maja 2020 r. C (2020) 2977
oraz pkt 19 i 48 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego
stanowienia prawa.
Dane osobowe są przetwarzane również dlatego, że przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, a mianowicie
wyżej wymienionej decyzji Komisji.
Ponadto konkretne czynności przetwarzania są uzależnione od wyraźnej zgody osoby,
której dane dotyczą, a mianowicie:
o publikowanie danych osobowych osób przekazujących opinie i propozycje za
pomocą platformy Zmniejsz formalności (tj. imię i nazwisko, kategoria
respondenta, nazwa i rozmiar organizacji oraz numer w rejestrze służącym
przejrzystości),
o przetwarzanie wszelkich danych osobowych przekazywanych spontanicznie
jako część uwag i propozycji (pole z tekstem dowolnym)
o oraz publikowanie imienia i nazwiska, krótkiego CV i zdjęcia każdego członka
platformy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725.

W swoich opiniach i propozycjach nadsyłanych za pośrednictwem platformy Zmniejsz
formalności nie należy umieszczać danych osobowych innych osób.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W odniesieniu do użytkowników korzystających z platformy Zmniejsz formalności, oprócz
ich propozycji gromadzimy również następujące dane:




imię, nazwisko, język, w jakim nadesłano propozycję, oraz adres e-mail, aby móc na
nią odpowiedzieć,
kraj pochodzenia w celu lepszego zrozumienia kontekstu danej propozycji oraz jej
ewentualnego powiązania z wdrażaniem lub egzekwowaniem przepisów na szczeblu
krajowym,
kategorię respondenta, a także, w stosownych przypadkach, nazwę organizacji, jej
rozmiar i numer w rejestrze służącym przejrzystości, ze względów przejrzystości i do
celów statystycznych.

Aby uniknąć nadużyć, anonimowe propozycje nie są przyjmowane.
Z przyczyn wyjaśnionych powyżej wszystkie pola są obowiązkowe, z wyjątkiem numeru
w rejestrze służącym przejrzystości.
Poza tym autor propozycji wskazuje w formularzu internetowym, czy zgadza się na
opublikowanie swojego imienia i nazwiska, kategorii respondenta, nazwy organizacji, jej
rozmiaru i numeru w rejestrze służącym przejrzystości. Nadesłana propozycja i kraj
pochodzenia zostaną opublikowane ze względu na przejrzystość, nawet jeśli respondent
zaznaczy opcję zachowania anonimowości. Nigdy nie publikujemy danych kontaktowych
respondentów (adres e-mail).
Aby przesłać propozycję za pośrednictwem platformy Zmniejsz formalności, należy
zarejestrować się do EU Login – systemu zarządzania tożsamością w Komisji Europejskiej,
w którym gromadzone i przechowywane są dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć
w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności w systemie EU Login oraz w operacji
przetwarzania „Usługa zarządzania tożsamością i dostępem” (IAMS) (numer referencyjny
w publicznym rejestrze DPO: DPR-EC-031871).
Jeśli chodzi o platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości, do wiadomości
publicznej podaje się:



imię i nazwisko, krótkie CV i zdjęcie każdego członka platformy,
protokoły z posiedzeń platformy: imię i nazwisko członka, nazwę kraju (w przypadku
grupy rządowej), reprezentowaną instytucję (w przypadku przedstawicieli Komitetu
Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego) oraz obecność na
posiedzeniu2.

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ponownie wykorzystane do celów postępowań
przed sądami UE, sądami krajowymi, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub
Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Bezpieczeństwo danych osobowych oraz dostęp do informacji i ich
ujawnianie
Wszystkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem strony Zmniejsz formalności i
platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości są przechowywane na serwerach
Komisji Europejskiej, co jest zgodne z decyzjami i przepisami Komisji Europejskiej
dotyczącymi bezpieczeństwa ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa
w odniesieniu do tego rodzaju serwerów i usług. Odbiorcami informacji są upoważnieni
pracownicy Komisji Europejskiej zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Personel służący
wsparciem informatycznym w zakresie bazy danych, w której zapisywane są wszystkie
propozycje, ma dostęp do wszystkich informacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
wykonywania jego zadań. Propozycje o bardziej ogólnym charakterze, wykraczające poza
mandat platformy, mogą zostać przekazane innym pracownikom Komisji niż sekretariat
platformy w celu udzielenia odpowiedzi lub odnotowania (więcej informacji można znaleźć
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https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187.
Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji posiedzeń platformy i zarządzania
nimi, przed posiedzeniem członkowie platformy otrzymają odrębne oświadczenie o ochronie prywatności.
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w rejestrze przetwarzania DPR-EC-01386 „Rozpatrywanie zapytań i korespondencji od
obywateli na podstawie rozdziału IV Kodeksu dobrego postępowania administracyjnego”).
Pracownicy ci przestrzegają regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych
zobowiązań do zachowania poufności.



Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną do pracowników instytucji UE
odpowiedzialnych za udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Uwagi przesłane za pośrednictwem strony Zmniejsz formalności można udostępnić za
pośrednictwem platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości do celów
działań następczych.

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że wymaga tego
prawo.
Uwagi i kraj pochodzenia otrzymane za pośrednictwem strony „Zmniejsz formalności”
zostaną opublikowane na tej stronie w takiej formie, w jakiej zostały nadesłane.
Opublikowanie imienia i nazwiska, kategorii respondenta, nazwy i rozmiaru organizacji oraz
numeru w rejestrze na rzecz przejrzystości zależy od wybranej opcji, jak wyjaśniono powyżej.
Opublikowanie krótkiego CV i zdjęcia członków platformy zależy od wybranej opcji, jak
wyjaśniono powyżej.

Sprawdzanie, zmienianie i usuwanie danych
Użytkownicy, jako „osoby, których dotyczą dane”, mają szczególne prawa na podstawie
rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo do dostępu do swoich danych
osobowych i ich sprostowania, jeżeli ich dane osobowe są niedokładne lub niepełne.
W określonych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo usunąć swoje dane
osobowe, ograniczyć ich przetwarzanie, wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych
osobowych, które odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), z przyczyn
związanych z ich szczególną sytuacją.
W przypadku działań związanych z przetwarzaniem, których podstawą jest zgoda
użytkownika (zob. część „Przetwarzanie danych osobowych” powyżej), można w każdej
chwili wycofać swoją zgodę, powiadamiając o tym administratora danych. Wycofanie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych dokonanych
przed wycofaniem zgody.
Aby skorzystać z praw przysługujących użytkownikom, prosimy o kontakt z administratorem
danych, Działem SG/A2 Komisji Europejskiej „Ewaluacja i ocena skutków” na adres e-mail:
SG-F4F@ec.europa.eu
Każdy ma prawo do złożenia w dowolnym czasie skargi w związku z przetwarzaniem
danych, skierowanej do jednego z inspektorów ochrony danych:
 inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej: DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu,



Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD): edps@edps.europa.eu.

Wszelkie wnioski o dostęp do danych osobowych będą rozpatrywane w ciągu jednego
miesiąca. Wszelkie inne wnioski, o których mowa powyżej, będą rozpatrywane w terminie 15
dni roboczych. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące
z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków.

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe osób przekazujących propozycje za pośrednictwem strony „Zmniejsz
formalności” będą przechowywane do dnia 31 października 2030 r. Po tym terminie ich dane
zostaną usunięte.
Dane osobowe uzyskane z formularza informacji zwrotnych przesyłanych za pośrednictwem
strony „Zmniejsz formalności” są wykorzystywane przede wszystkim do wspierania działań
platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości. Komisja weźmie jednak pod uwagę
propozycje dotyczące zmniejszenia formalności i obciążeń, które z jakiegokolwiek powodu
nie zostaną przesłane za pomocą platformy. Będzie to elementem szerzej zakrojonych działań
Komisji mających na celu zmniejszenie formalności i obciążeń wynikających z przepisów UE
w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Nadsyłane propozycje
będą również publikowane w internecie do celów statystycznych. Ponadto wszelka
korespondencja między respondentami (w tym ich dane osobowe) a Komisją jest rejestrowana
w komisyjnym systemie zarządzania dokumentami Ares (zob. rejestr przetwarzania DPR-EC00536 „Zarządzanie dokumentami Komisji i ich długoterminowe przechowywanie”). Okres
przechowywania wynosi w tym przypadku 5 lat od wygaśnięcia mandatu platformy w dniu 31
października 2025 r. Okres ten jest zgodny ze wspólnym wykazem zatrzymywanych danych
na poziomie Komisji w odniesieniu do akt Komisji Europejskiej (SEC (2019) 900).
Wspólny, komisyjny wykaz dotyczący akt Komisji Europejskiej to dokument regulacyjny
w formie
harmonogramu,
w którym
określone
są
okresy
przetrzymywania
i długoterminowego przechowywania różnych rodzajów akt Komisji. Wykaz ten został
zgłoszony Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.
Ze względów historycznych dane osobowe członków platformy będą przechowywane na
stronie internetowej przez okres pięciu lat po wygaśnięciu mandatu platformy. Następnie
zostaną usunięte.

Bardziej szczegółowe informacje
Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych
i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję.
Ta konkretna operacja przetwarzania danych osobowych została ujęta w rejestrze publicznym
inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-00154 – Informacje zwrotne przesyłane
za pośrednictwem strony „Zmniejsz formalności” i publikacja informacji na platformie ds.
dostosowania się do wymogów przyszłości.
Oprócz przepisów w sprawie ochrony prywatności zastosowanie ma również ta informacja
prawna.

