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GRUPA ROBOCZA ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH
Europejskie organy ochrony danych wyjaśniają pojęcie zgody.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, od zawsze była kluczowym pojęciem w dziedzinie
ochrony danych, ale nie zawsze jest jasne, kiedy zgoda jest potrzebna, oraz jakie
warunki muszą być spełnione, aby zgoda była ważna. Znaczenie zgody jest oczywiste,
ponieważ przetwarzanie danych osobowych staje się coraz ważniejszą cechą
nowoczesnego społeczeństwa, zarówno w środowisku on-line, jak i off-line. W związku z
tym europejskie organy ochrony danych, zrzeszone w ramach Grupy Roboczej
Artykułu 29, przyjęły opinię (WP187), w której dokonują oceny definicji zgody w
obecnych ramach prawnych i przedstawiają kilka zaleceń na przyszłość.
Zgoda jest jedną z podstaw mogących stanowić przesłankę legalności przetwarzania danych
osobowych. W Opinii europejskie organy ochrony danych wyjaśniają pojęcie zgody i
przestawiają zalecenia dotyczące rewizji ogólnych ram prawnych ochrony danych.
Wedle europejskich organów ochrony danych zgoda wymaga wykorzystania mechanizmów,
które nie pozostawiają wątpliwości co do zamiaru jej wyrażenia przez osobę, której dane
dotyczą. Toteż tylko oświadczenia lub działania, a nie milczenie lub brak działania, mogą
stanowić ważną zgodę. Na przykład, gdy osoba, której dane dotyczą, rejestruje się w portalu
społecznościowym i domyślne ustawienia prywatności jej profilu powodują, że wszystkie jej
dane osobowe są widoczne dla wszystkich „znajomych znajomych”, nie można na tej
podstawie uznać, że użytkownik wyraził zgodę.
Zgoda musi być wyrażona przed rozpoczęciem przetwarzania lub przed każdym
wykorzystaniem danych w nowym celu. Europejskie organy ochrony danych podkreślają
również, że powinno być zagwarantowane prawo do wycofania zgody. Ponadto, aby osoby,
których dane dotyczą, mogły dokonywać świadomych wyborów, muszą być informowane o
przetwarzaniu danych, a dobra jakość i dostępność informacji ma tu kluczowe znaczenie.
Oczywiście w tym względzie szczególną uwagę należy zwrócić na osoby nie posiadające
zdolności do czynności prawnych, np. nieletnich. I wreszcie, administratorzy danych powinni
być w stanie wykazać, że uzyskali ważną zgodę.
Link do Opinii WP187

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2011_en.htm

