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Założenia regulacji transferowej

Na terytorium UE prawa                      
i wolności osób fizycznych 
chronione są przepisami rodo, 
a także innymi przepisami, 
zarówno na poziomie UE,                 
jak i państw członkowskich, 
które muszą być zgodne                     
z rodo, a także z kartą Praw 
Podstawowych UE.



Założenia regulacji transferowej

Gdy dane osobowe są 
przekazywane poza UE,                 
a podmioty z państw 
trzecich uzyskują do nich 
dostęp, nadrzędne ramy 
prawne gwarantowane na 
terytorium UE przestają 
obowiązywać.



Cel regulacji transferowej

Celem postanowień Rozdziału V rodo 
jest zapewnienie ciągłej ochrony danych 
osobowych po ich przekazaniu                       
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.



Transfer, czyli co?



Transfer danych vs. operacja na danych

„przetwarzanie” oznacza 
operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych 
osobowych […], taką jak […]
ujawnianie poprzez przesłanie 
[…].

Operacja = stan faktyczny

Transfer = stan prawny



„Dostęp” do danych spoza EOG

Jeśli podmiot spoza EOG 
uzyskuje zdalny dostęp 
do danych 
przechowywanych na 
serwerze w EOG oznacza 
to, że dane są przesyłane 
do tego podmiotu 
(zachodzi operacja 
przesłania danych).



Zwykły przesył danych – dane in transit

• Pasywność przekazu 
względem danych

• Powodowałoby konieczność 
rozciągnięcia ochrony                   
na państwa, w których 
znajdują się urządzenia 
przesyłowe

• Ale uwaga na „przejście” 
przez serwer dostawcy                   
w państwie trzecim



Lindqvist* – brak transferu, pomimo przesłania 
danych
• Intencja przekazania 

danych poza EOG

• Środki techniczne 
powodujące 
automatyczne 
przesyłanie danych

• Brak możliwości 
zablokowania 
internetu

* Wyrok TSUE z 6 listopada 2003 r.,                    
C‐101/01 Bodil Lindqvist



Czy przesłanie danych jest zawsze konieczne?

• Wyrok Sądu 
Administracyjnego                 
w Wiesbaden                     
z 1 grudnia 2021 r., 
Cookiebot

• Wyrok francuskiej 
Rady Stanu z 12 marca 
2021 r., Doctolib

• Wyrok Belgijskiej Rady 
Stanu z 19 sierpnia 
2021 r., Viavan



Transfer danych według EROD*

Dla wystąpienia transferu danych konieczne jest łączne spełnienie
następujących przesłanek:

• administrator lub podmiot przetwarzający podlega przepisom rodo
w odniesieniu do konkretnego przetwarzania;

• administrator lub podmiot przetwarzający („eksporter”) ujawnia poprzez
przesłanie, lub w inny sposób udziela dostępu do przetwarzanych danych
innemu administratorowi, współadministratorowi lub podmiotowi
przetwarzającemu („importer”);

• importer znajduje się w państwie trzecim.

* Projekt Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych 05/2021 w sprawie relacji pomiędzy art. 3 oraz rozdziałem V rodo



„Podróż służbowa” i podobne przypadki

• Brak importera

• Co w przypadku 
utworzenia 
infrastruktury 
serwerowej lub  
zespołu pracowników 
w takim państwie?

• Co w przypadku 
przewozu archiwum 
poprzez terytorium 
państwa trzeciego?



Bezpośrednie pozyskiwanie danych spoza EOG

• Brak eksportera

• Wyłączna rola 
podmiotu danych

• Ograniczenie 
zastosowania                   
art. 46 rodo

• Wpływ na obowiązki 
informacyjne

• Obniżenie poziomu 
ochrony podmiotów 
danych



Dalszy transfer
• Przekazanie danych 

przez importera do 
innego podmiotu                  
w państwie trzecim 
(tym samym lub 
innym) stanowi 
(dalszy) transfer 
danych

• Przekazanie danych 
przez podmiot spoza 
EOG, który pozyskał je 
bezpośrednio od 
podmiotów danych,  
to także transfer



Transfer zwrotny

• przetwarzanie 
realizowane przez 
procesora w EOG 
podlega przepisom 
rodo (art. 3)

• W związku z tym 
EROD przyjmuje,                 
że zwrotne 
przekazanie danych  
do administratora             
w państwie trzecim 
stanowi transfer



Transfer danych a prawa lub wolności wg EROD

• Ukierunkowanie na uwzględnienie ryzyka dla praw lub wolności osób
fizycznych (np. ryzyka nadmiarowego dostępu do danych przez służby
państwa trzeciego, ryzyko braku realizacji określonych praw podmiotu
danych), w oderwaniu od formalnego wystąpienia bądź niewystąpienia
transferu oraz w oderwaniu od „fizycznej” lokalizacji danych.

• Konieczność stosowania adekwatnych środków także w przypadku
przetwarzania, które „fizycznie” odbywa się na obszarze EOG.



Dziękuję za uwagę

Kontakt: maciej.borkowski@bltlegal.pl


