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Dyrektywa o ochronie
danych przetwarzanych
do celów zapobiegania
przestępczości jest
elementem nowych unijnych
regulacji dotyczących ochrony danych,
które przyjęto w kwietniu 2016 r.
Reforma miała na celu dostosowanie
unijnych standardów ochrony danych
do potrzeb ery cyfrowej oraz ich
aktualizację, tak aby były w stanie
sprostać wyzwaniom związanym z
rozwojem technologicznym.
Dyrektywa chroni osoby fizyczne, w
sytuacji gdy ich dane osobowe są
przetwarzane przez organy na potrzeby
zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i
ścigania czynów zabronionych, lub w
celu wykonywania kar.
Przepisy te przyczyniają się do realizacji
Europejskiej agendy bezpieczeństwa
– strategii UE w dziedzinie walki
z terroryzmem, przestępczością
zorganizowaną i cyberprzestępczością.
Wymiana takich danych ma kluczowe
znaczenie w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej.
Dzięki nowym przepisom udostępnianie
tych danych będzie bardziej skuteczne
zarówno na szczeblu UE, jak i na
szczeblu międzynarodowym. Przepisy te
przyczynią się do zwiększenia zaufania i
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zapewnią pewność prawa w kontekście
transgranicznym.

W JAKI SPOSÓB WSPOMNIANA
DYREKTYWA ZAPEWNIA OCHRONĘ
PRAW PODSTAWOWYCH?
Na podstawie przepisów nowej dyrektywy
dane osobowe wszystkich obywateli
muszą być przetwarzane zgodnie z
prawem, rzetelnie oraz wyłącznie w
określonym celu – celu, który jest zawsze
powiązany ze zwalczaniem przestępczości.
Dyrektywa gwarantuje, że przetwarzanie
danych osobowych w całej UE jest zgodne
z zasadami legalności, proporcjonalności
i konieczności, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiednich gwarancji
dla osób fizycznych. Zapewnia także
całkowicie niezależny nadzór sprawowany
przez krajowe organy ochrony danych
oraz skuteczne środki ochrony prawnej.
Wprowadzenie ochrony danych jako
normy
Organy policji i organy wymiaru
sprawiedliwości będą stosować zasadę
ochrony danych już w fazie projektowania
oraz zasadę domyślnej ochrony danych na
początku każdego procesu obejmującego
Sprawiedliwość
i konsumenci

Prawo do ochrony danych osobowych
jest w Unii Europejskiej prawem
podstawowym. Ofiary i świadkowie oraz
podejrzani o popełnienie przestępstwa
mają prawo do tego, aby ich dane
były należycie chronione w toku
postępowania karnego lub czynności
organów ścigania. Jednocześnie
większy poziom harmonizacji
obowiązujących przepisów ułatwi policji
lub prokuratorom wspólne prowadzenie
postępowań transgranicznych
i skuteczniejsze zwalczanie
przestępczości i terroryzmu w Europie.

przetwarzanie danych osobowych, na
przykład przy tworzeniu nowych baz
danych. Podmioty odpowiedzialne za
przetwarzanie danych osobowych będą
ponosić większą odpowiedzialność za
swoje działania. Na przykład organy są
zobowiązane do wyznaczenia inspektorów
na potrzeby ochrony danych osobowych
w swojej organizacji. Na organach
ciąży również obowiązek zapewnienia,
by krajowy organ nadzorczy był jak
najszybciej informowany o poważnych
naruszeniach ochrony danych.

z państwami trzecimi, ponieważ
dyrektywa umożliwia wprowadzenie
jaśniejszych przepisów dotyczących
międzynarodowego przekazywania
danych dotyczących przestępstw. Nowe
przepisy zapewnią przekazywanie danych
przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
ich ochrony.

Wszelkie pytania można
kierować na

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Skontaktuj się z Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/contact/index_
pl.htm

Według starych przepisów

W JAKI SPOSÓB DYREKTYWA
POPRAWIA PRACĘ ORGANÓW
ŚCIGANIA?

EObywatele w całej UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych
przetwarzanych przez policję, prokuraturę lub sądy karne. Jednakże korzystanie z
tego prawa różni się w poszczególnych państwach członkowskich.

W celu skutecznego zwalczania
przestępczości organy ścigania potrzebują
skutecznych i rzetelnych przepisów
dotyczących wymiany danych osobowych
na szczeblu krajowym, europejskim
i międzynarodowym. Wprowadzenie
unijnych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych
będzie ułatwiało współpracę policji i
organów wymiaru sprawiedliwości w
sprawach karnych w całej UE.

Na przykład niektóre organy krajowe pobierają opłaty. Inne organy nie odpowiadają
na indywidualne zapytania w rozsądnych terminach i zezwalają jedynie na
pośredni dostęp do danych osobowych (np. za pośrednictwem krajowych organów
nadzorczych). Odpowiedź jest często sformułowana w taki sposób, że osoba
wnosząca zapytanie ma wątpliwości co do statusu swoich danych osobowych i
dostępnych środków ochrony prawnej. Z tego powodu osoby fizyczne znajdują
się w trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na to, że coraz więcej danych
osobowych jest przetwarzanych za granicą.

Według nowych przepisów

Oszczędność czasu i pieniędzy

Każdy obywatel UE ma takie samo prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Osoby fizyczne mają zawsze prawo zwrócić się do organów policji i organów
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i bezpośrednio poprosić o dostęp do
swoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych będzie mniej
kosztowne i czasochłonne. Organy policji
i organy wymiaru sprawiedliwości w
sprawach karnych nie będą już musiały
stosować różnych przepisów o ochronie
danych osobowych w zależności od
pochodzenia tych danych. Nowe przepisy
będą stosowane do wewnętrznego i
transgranicznego przekazywania danych
osobowych.

Jeśli organy te podejmą decyzję o przyjęciu tego rodzaju wniosku, udostępniają
dane osobowe bezpłatnie. Organy mogą zadecydować o ograniczeniu prawa
dostępu, w szczególności, gdy chcą uniknąć utrudniania prowadzonego śledztwa
lub dochodzenia lub w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego lub praw
i wolności innych osób. Takie ograniczenia muszą być zgodne z wymogami
konieczności i proporcjonalności na gruncie przepisów UE, w myśl wykładni Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zacieśniona współpraca
międzynarodowa

W szczególnych przypadkach, gdy organy udzielają osobie fizycznej neutralnej
odpowiedzi („Nie jesteśmy w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że Państwa dane
osobowe są przetwarzane.”), muszą ją poinformować o prawie do wniesienia skargi
do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Organy te przeprowadzają
niezbędne weryfikacje lub kontrole danych osobowych przechowywanych przez
organy. Ponadto osobom fizycznym przysługuje zawsze prawo wystąpienia o
kontrolę sądową całego postępowania.

Ponadto unijne organy policji oraz
wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych będą ściślej współpracować
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