
 

 

 

Witamy na stronie internetowej inspektora ochrony danych 

Europejski Trybunał Obrachunkowy podlega określonym wymogom prawnym dotyczącym ochrony danych 
osobowych i ich przetwarzania. Wymogi te określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich 
danych. 

Oprócz przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych przez instytucje europejskie w 
rozporządzeniu (UE) 1725/2018 zawarto wymóg, aby każda instytucja lub organ mianowały co najmniej jedną 
osobę na stanowisko inspektora ochrony danych.  

Jest to stanowisko niezależne, a główne zadanie pełniącej jej osoby polega na zapewnieniu przestrzegania 
przepisów rozporządzenia w danej instytucji. 

Do zadań inspektora ochrony danych należy: 

- przekazywanie informacji i doradzanie osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych, a 
także pracownikom lub podwykonawcom przetwarzającym dane osobowe, odnośnie do ich 
obowiązków i praw dotyczących ochrony danych; 

- monitorowanie przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych i innych unijnych aktów prawnych 
zawierających przepisy o ochronie danych; 

- monitorowanie przestrzegania polityki prowadzonej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie 
danych lub podmiot przetwarzający te dane w odniesieniu do ochrony danych osobowych, w tym 
podziału obowiązków; 

- podnoszenie poziomu wiedzy pracowników zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych i 
zapewnienie im szkoleń; 

- przeprowadzanie lub organizowanie kontroli w celu weryfikacji wywiązywania się z obowiązków w 
zakresie ochrony danych; 

- zapewnienie, by osoby, których dane osobowe są przetwarzane, były informowane o swoich prawach i 
obowiązkach wynikających z rozporządzenia o ochronie danych; 

- udzielanie porad co do konieczności zgłoszenia lub zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych 
osobowych w zakresie poufności, integralności lub dostępności; 

- doradztwo w przypadku przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, monitorowanie jej 
wykonania, a także konsultowanie się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych w razie wątpliwości 
co do konieczności wykonania oceny skutków dla ochrony danych; 

- doradztwo w zakresie potrzeby wcześniejszej konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych w 
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszenia praw 
lub wolności osób fizycznych, a administrator wyraża opinię, że ryzyka tego nie da się zminimalizować 
środkami rozsądnymi z punktu widzenia dostępnych technologii i kosztów wdrożenia; 

- odpowiadanie na wnioski Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; 
- zapewnianie, by operacje przetwarzania nie wpływały negatywnie na prawa i wolności osób, których 

dane dotyczą. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725


 

 

Inspektor ochrony danych prowadzi też rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Rejestr, który musi zawierać informacje wyjaśniające cel i warunki operacji 
przetwarzania, jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Inspektor ochrony danych może wydawać praktyczne zalecenia w celu poprawy ochrony danych w Europejskim 
Trybunale Obrachunkowym oraz doradzać administratorom danych i podmiotom przetwarzającym te dane w 
Trybunale na temat ochrony danych. 

Komitet pracowniczy, podmioty przetwarzające dane i ich administratorzy lub każda osoba fizyczna mogą 
zasięgnąć porady inspektora ochrony danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej interpretacji lub stosowania 
przepisów rozporządzania, z pominięciem oficjalnych ścieżek komunikacji. 

Inspektor może – z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub 
przetwarzającej te dane, odpowiedniego komitetu pracowniczego lub dowolnej osoby – zbadać odnoszące się 
bezpośrednio do jego zadań sprawy i zdarzenia, które zwróciły jego uwagę, oraz złożyć sprawozdanie osobie, 
która zleciła postępowanie, bądź administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. 

Nikt nie może doznać uszczerbku z powodu kontaktowania się z inspektorem ochrony danych w związku z 
domniemanym naruszeniem przepisów rozporządzenia. 

Johan Van Damme 
Inspektor ochrony danych 
Biuro K1 2/33 
Tel.: +352 4398-47777 
E-mail: ECA-DATA-PROTECTION(at)eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf
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