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TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA
FAQ DLA EUROPEJSKICH OSÓB FIZYCZNYCH1

Co to jest Tarcza Prywatności?
Tarcza Prywatności2 jest mechanizmem samocertyfikowania dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w
Stanach Zjednoczonych. To ramy uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z podmiotu UE do przedsiębiorstwa z siedzibą w
Stanach Zjednoczonych, a zatem jako element gwarancji prawnej dla takich operacji przekazywania
danych.
Tarcza Prywatności UE-USA obowiązuje w pełni od 1 sierpnia 2016 r.
Tarcza Prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych przekazywanych z podmiotu UE do
USA, w tym danych handlowych, stanu zdrowia lub związanych z zasobami ludzkimi (danych HR), pod
warunkiem że przedsiębiorstwo w USA będące odbiorcą dokonało samocertyfikacji zgodnie z ramami.
Jakie korzyści daje mi Tarcza Prywatności?
Tarcza Prywatności polega na zobowiązaniu amerykańskich przedsiębiorstw do przestrzegania zasad,
reguł i obowiązków określonych w ramach Tarczy Prywatności.
Ramy te przyznają Ci pewną liczbę praw, w przypadku gdy Twoje dane osobowe były
przekazane z podmiotu UE do Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim, masz prawo do otrzymania
informacji o przekazaniu danych i prawo dostępu do danych, np. w celu sprostowania lub usunięcia
Twoich danych osobowych, które zostały przekazane3. Możesz sprawdzić, czy przedsiębiorstwo z
siedzibą w USA posiada certyfikat, sprawdzając wykaz podmiotów uczestniczących w programie Tarczy
Prywatności dostępny pod adresem: www.privacyshield.gov.
Zachęcamy do kierowania ewentualnych zapytań dotyczących przetwarzania Twoich danych w
pierwszej kolejności do przedsiębiorstwa amerykańskiego.
Jeśli problem nie został rozwiązany przez przedsiębiorstwo uczestniczące w programie Tarczy
Prywatności lub istnieją przyczyny, dla których nie możesz kierować zapytania bezpośrednio, Twój
krajowy organ ochrony danych będzie gotowy pomóc Ci w rozwiązaniu sprawy.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeśli uważasz, że przedsiębiorstwo uczestniczące w programie Tarczy Prywatności UE-USA naruszyło
swoje zobowiązania wynikające z Ram Tarczy Prywatności UE-USA lub naruszyło Twoje prawa
wynikające z zasad Tarczy Prywatności, możesz złożyć skargę.
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W tym kontekście osoby europejskie oznaczają każdą osobę fizyczną, niezależnie od jej obywtelstwa, której
dane osobowe zostały przekazane przedsiębiorstwu amerykańskiemu zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA.
2
Decyzja w sprawie adekwatności zasad ramowych Tarczy Prywatności EU-USA („Tarcza Prywatności”) albo
(„Ramy”) została przyjęta przez Komisję Europejską 12 lipca 2016 r. Została stworzona przez Komisję Europejską
i Departament Handlu Stanów Zjednoczonych by zastąpić Decyzję w sprawie Bezpiecznej Przystani nr
2000//520/EC unieważnioną wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE 6 sierpnia 2015 r.
3
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących gwarancji dla przekazywanych danych i Twoich
praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA zapoznaj się z Przewodnikiem dotyczącym Tarczy Prywatności UEUSA opublikowanym przez Komisję Europejską.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przedsiębiorstwa w USA certyfikowanego w Tarczy Prywatności,
albo przedsiębiorstwa oświadczającego, że zostało certyfikowane, skorzystaj ze wspólnego formularza
skargi, dostępnego tutaj (dostępny wkrótce) lub skontaktuj się z Twoim krajowym organem ochrony
danych4. Przekaż Twojemu organowi ochrony danych jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawy, co
umożliwi organowi rozpatrzenie skargi w jak najlepszy sposób.
Powstanie nieformalna grupa organów ochrony danych UE w celu rozpatrywania skarg dotyczących
danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi przekazanych z podmiotu UE do przedsiębiorstwa
certyfikowanego w Tarczy Prywatności UE-USA, w kontekście stosunku pracy lub gdy przedsiębiorstwo
w USA będące odbiorcą dobrowolnie zgodziło się współpracować z europejskim organem ochrony
danych.
Nieformalna grupa organów ochrony danych rozpocznie dochodzenie, podczas którego obie strony
będą miały możliwość wyrażania swoich stanowisk. Jeśli jest to konieczne, w celu rozwiązania sprawy,
nieformalna grupa może wydać "wskazówki", będące wiążącą decyzją dla przedsiębiorstwa
uczestniczącego w Tarczy Prywatności w USA.
W przypadkach, w których nieformalna grupa organów ochrony danych nie jest organem właściwym,
organy ochrony danych UE mają możliwość przekazania sprawy do organów USA (w szczególności,
Federalna Komisja Handlu zobowiązała się do priorytetowego traktowania tak przekazanych spraw, a
DoC ma wyraźny termin na rozpoznanie skarg). Zależnie od okoliczności sprawy, właściwy krajowy
organ ochrony danych może również skorzystać z własnych uprawnień (np. zakaz albo zawieszenie
przekazania danych) w stosunku do podmiotu eksportującego dane w UE.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwości złożenia skargi, możesz skierować pytanie do krajowego
organu ochrony danych. Organy ochrony danych opracowują obecnie wspólny formularz skargi, który
będzie mógł być wykorzystywany przez osoby UE w celu złożenia skargi. Formularz skargi zostanie
udostępniony możliwie jak najszybciej. Formularz skargi będzie opcjonalny, dlatego możesz już złożyć
skargę, kontaktując się z krajowym organem ochrony danych.
Proszę zwrócić uwagę, że wnioski dotyczące dostępu przez amerykańskie organy publiczne do celów
działalność agencji wywiadowczych podlegają odmiennej procedurze. Skontaktuj się z krajowym
organem ochrony danych w celu uzyskania dalszych informacji.
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Użyte zwroty" krajowy organ ochrony danych", "organ ochrony danych UE" lub "organ UE zajmujący się"
odnoszą się również do EIOD, który będzie organem UE zajmującym się przypadkami, w których Twoje dane
osobowe zostały przekazane przez instytucję UE do przedsiębiorstwa certyfikowanego w Tarczy Prywatności w
USA.

