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Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH
Podczas 97 posiedzenia plenarnego europejskie organy ochrony danych zrzeszone w
ramach Grupy Roboczej Artykułu 29 (GR Art. 29) omówiły działania związane z
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 r. Jako
administratorzy danych operatorzy wyszukiwarek muszą realizować swoje obowiązki
przestrzegając postanowień wyroku TSUE uznających prawo do usunięcia linków z listy
wyników wyszukiwania. Europejskie organy ochrony danych postanowiły stworzyć
wspólne ‘narzędzia’ (tzw. tool-box) w celu zapewnienia skoordynowanego podejścia do
rozpatrywania skarg składanych w wyniku odmowy operatorów wyszukiwarek
usunięcia linków do informacji dotyczących skarżących z list wyników wyszukiwania.
Podczas posiedzenia plenarnego GR Art. 29, które odbyło się w dniach 16-17 września 2014
r., miała miejsce szczegółowa wymiany poglądów między przedstawicielami europejskich
organów ochrony danych na temat skutków wyroku TSUE uznającego prawo osoby fizycznej
do usunięcia linków z listy wyników wyszukiwania pojawiającej się w wyniku wyszukiwania
przeprowadzonego na podstawie nazwiska osoby.
Latem 2014 r. organy ochrony danych w UE otrzymywały skargi składane w wyniku
odmowy operatorów wyszukiwarek usunięcia linków do informacji dotyczących skarżących
z list wyników wyszukiwania. Wskazuje to na fakt, że wyrok odniósł się do kwestii
rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę danych ze strony osób, których dane dotyczą.
GR Art. 29 uważa, że konieczne jest wypracowanie skoordynowanego i spójnego podejścia
do rozpatrywania tego typu skarg.
W związku z tym postanowiono utworzyć sieć specjalnie wyznaczonych osób kontaktowych
w celu opracowania wspólnych kryteriów rozpatrywania spraw do wykorzystania przez
organy ochrony danych przy rozpatrywaniu skarg. Ta sieć zapewni organom:
- wspólny rejestr decyzji wydawanych w sprawie skarg oraz

- tabelę z listą skarg w celu ułatwienia identyfikacji podobnych spraw oraz nowych lub
trudniejszych spraw.
GR Art. 29 prowadziła również proces konsultacji z interesariuszami: po spotkaniu z
operatorami wyszukiwarek w lipcu odbyło się spotkanie z firmami z branży mediów przy
okazji posiedzenia plenarnego GR Art. 29.
GR Art. 29 nadal analizuję kwestię, w jaki sposób operatorzy wyszukiwarek zapewniają
zgodność z postanowieniami wyroku.
Informacje ogólne
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

