Oświadczenie prasowe

Bruksela, 21 grudnia 2012 r.
GRUPA ROBOCZA ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH
Europejskie organy ochrony danych
wprowadziły wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających
Podczas 88 posiedzenia plenarnego europejskie organy ochrony danych, zrzeszone w
ramach Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych (GR Art. 29), podjęły decyzję
o wprowadzeniu wiążących reguł korporacyjnych (BCR) dla przetwarzających z dniem
1 stycznia 2013 r. BCR dla przetwarzających to wewnętrzne kodeksy postępowania
dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych mające na celu zapewnienie, że
przekazywanie

danych

osobowych

poza

obszar

Unii

Europejskiej

przez

przetwarzającego, który działa w imieniu swoich klientów i wedle ich instrukcji, będzie
odbywało się zgodnie z przepisami UE o ochronie danych.
Stosowanie BCR dla przetwarzających nie jest obowiązkowe, a każde przedsiębiorstwo
działające jako przetwarzający, np. w kontekście działań outsourcingowych lub przetwarzania
danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing), może

podjąć decyzję o złożeniu

wniosku o zatwierdzenie BCR do organu ochrony danych. Przyniesie to jednak korzyści
zarówno przetwarzającym, jak i administratorom. Gdy wiążące reguły korporacyjne dla
przetwarzających zostaną zatwierdzone, mogą być wykorzystane przez administratora i
przetwarzającego, dzięki czemu zapewniona zostanie zgodność z unijnymi zasadami ochrony
danych, bez konieczności negocjowania zabezpieczeń i warunków za każdym razem, gdy
zawierana jest umowa.
W 2012 roku Grupa Robocza przyjęła Dokument roboczy (WP195) oraz formularz wniosku o
zatwierdzenie BCR dla przetwarzających, który będzie dostępny zarówno na stronie GR Art.
29, jak i na stronach właściwych krajowych organów ochrony danych.
BCR dla przetwarzających będą częścią gwarancji dostarczanych przez administratora do
organów ochrony danych w celu wykazania odpowiedniej ochrony oraz uzyskania niezbędnej
zgody na przekazywanie ich danych osobowych do różnych podmiotów przetwarzających
(np. podprzetwarzających oraz centrów danych). W wyżej wskazanym Dokumencie

roboczym (WP 195) zawarto listę kontrolną zapewniającą przedsiębiorcom wytyczne
odnośnie tego, jakie kwestie powinny być uwzględnione w BCR dla przetwarzających. 1
Procedura wnioskowania o zatwierdzenie BCR dla przetwarzających będzie taka sama jak w
przypadku BCR dla administratorów, co oznacza że będzie oparta na procedurze
przewidującej wiodący organ ochrony danych oraz system wzajemnego uznawania z
zaangażowaniem znaczącej liczby europejskich organów ochrony danych. 2 Formularz
wniosku również jest opracowany na tej samej podstawie jak ten stosowany w przypadku
BCR dla administratorów (WP 133). Przedsiębiorstwa chcące ubiegać się o zatwierdzenie
BCR dla przetwarzających mogą skontaktować się ze swoim wiodącym organem ochrony
danych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Informacje ogólne
Europejskie organy ochrony danych (Grupa Robocza Artykułu 29 ds. ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych) to niezależny organ doradczy w
sprawach ochrony danych i prywatności, powołany na mocy artykułu 29 Dyrektywy o
ochronie danych 95/46/WE. W skład tego organu wchodzą przedstawiciele krajowych
organów ochrony danych z państw członkowskich UE, Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych oraz Komisji Europejskiej. Jego zadania opisane zostały w artykule 30 Dyrektywy
95/46/WE i artykule 15 Dyrektywy 2002/58/WE. Do kompetencji Grupy Roboczej Artykułu
29 należy badanie kwestii dotyczących zastosowania dyrektyw o ochronie danych w celu
przyczynienia się do jednolitego stosowania dyrektyw. Grupa Robocza realizuje to zadanie
wydając rekomendacje, opinie i dokumenty robocze.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Włochy,
Łotwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania oraz
Zjednoczone Królestwo.
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