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Co nowego? 

W wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-311/18 w postępowaniu Data Protection 
Commissioner (komisarz ds. ochrony danych) przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi 
Schremsowi (zwanej dalej „Schrems II”) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
orzekł nieważność decyzji Komisji Europejskiej co do tego, że Tarcza Prywatności Unia 
Europejska–USA zapewnia odpowiednią ochronę podczas przekazywania danych osobowych 
z UE do Stanów Zjednoczonych. Tarcza Prywatności to system certyfikacji własnej, do którego 
mogą przystąpić osoby prawne ze Stanów Zjednoczonych, oświadczając, że spełniają 
szczegółowy zestaw wymogów opartych na zasadach ochrony prywatności. Organizacje mogły 
polegać na tym instrumencie przy przekazywaniu danych osobowych podmiotom w Stanach 
Zjednoczonych certyfikowanym na potrzeby Tarczy Prywatności. Gdyby nie mogły opierać się na 
Tarczy Prywatności, musiałyby polegać na innych, bardziej uciążliwych mechanizmach 
przekazywania danych, takich jak standardowe klauzule ochrony danych. Unieważnienie decyzji 
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności w wyroku 
w sprawie Schrems II oznacza, że ramy Tarczy Prywatności UE-USA nie stanowią już ważnego 
mechanizmu służącego spełnieniu unijnych wymogów ochrony danych osobowych przy 
przekazywaniu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych.  

W swoim wyroku TSUE podaje również w wątpliwość zakres, w jakim przekazywanie danych 
mogłoby być uprawnione na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji 
(standardowe klauzule umowne obowiązujące przed wejściem w życie RODO) w przypadku 
przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i do innych państw trzecich. 
Według TSUE standardowe klauzule umowne obowiązujące przed wejściem w życie RODO co 
do zasady były wciąż ważne jako mechanizm przekazywania danych, wymagałyby jednak 
dodatkowej pracy (np. dokonania oceny prawa obowiązującego w państwie trzecim, aby 
sprawdzić, czy istnieje w nim coś, co może naruszyć skuteczność klauzul standardowych; 
wdrożenia w razie konieczności dodatkowych środków w celu zapewnienia, by przekazywane 
dane były chronione zgodnie ze standardami UE). Standardowe klauzule umowne stanowią 
rodzaj „odpowiednich zabezpieczeń”, z których można skorzystać w sytuacji, gdy brak jest 
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO. Komisja podejmuje 
decyzję co do tych zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO, a organizacje mogą je wykorzystywać 
do przekazywania danych do państw spoza UE/EOG, co do których Komisja uznała, że nie 
zapewniają odpowiedniej ochrony.  
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Biorąc pod uwagę, że standardowe klauzule umowne, które obowiązywały przed wejściem 
w życie RODO, są nieaktualne i że zaistniała realna, pilna potrzeba unowocześnienia ich 
w wyniku wejścia RODO w życie, w szczególności po wyroku w sprawie Schrems II, Komisja od 
pewnego czasu pracowała nad nowym projektem klauzul standardowych. W dniu 4 czerwca 
2021 r. opublikowała w końcu nowe standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania 
danych osobowych do państw trzecich zgodnie z przepisami RODO. Są one dostępne tutaj. 
Nowe klauzule wejdą wprawdzie w życie w dniu 27 czerwca 2021 r., jednak organizacje mogą 
nadal stosować standardowe klauzule umowne obowiązujące przed wejściem w życie RODO aż 
do 27 grudnia 2022 r. Może być jednak wymagane podjęcie dodatkowych środków, aby spełnić 
wymogi wynikające ze sprawy Schrems II. Klauzule standardowe obowiązujące przed wejściem 
w życie RODO zostaną uchylone i stracą ważność 27 września 2021 r.  

W dniu 4 czerwca 2021 r. Komisja przyjęła też standardowe klauzule umowne (dostępnetutaj), 
które mogą być wykorzystywane przez administratorów i podmioty przetwarzające dane do 
zapewnienia zgodności z art. 28 RODO i art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1725, które ustanawia 
obowiązki ochrony danych ciążące na instytucjach i organach UE związane z przetwarzaniem 
przez nie danych osobowych.  

Komunikat prasowy Komisji na temat obu zestawów standardowych klauzul umownych 
dostępny jest tutaj.  
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