
RODO – transfer danych osobowych

Kraków, dnia 10 maja 2018 r. 
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▪ „państwo trzecie” – państwo nie należące do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

▪ „organizacja międzynarodowa” - „organizacja i organy jej
podlegające będące podmiotami prawa międzynarodowego
publicznego lub inny organ powołany porozumieniem między co
najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiego
porozumienia”
• terminem tym posłużono się bowiem również

w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.
(„organizacje międzynarodowe niepodlegające prawu Unii Europejskiej, a więc
takie, które nie muszą spełniać wymogów ochrony danych nałożonych przez
prawo UE.”

• w świetle tej definicji, decydująca dla przynależności do zakresu tego pojęcia
jest zatem podmiotowość prawa międzynarodowego bądź powstanie na
podstawie porozumienia międzypaństwowego

• w RODO chodzi o organizacje międzynarodowe niepodlegające prawu Unii
Europejskiej, a więc takie, które nie muszą spełniać wymogów ochrony danych
nałożonych przez prawo UE.

• poza jego zakresem mieścić się więc będą np. międzynarodowe organizacje
pozarządowe

Pojęcie „państwa trzeciego” i „organizacji 
międzynarodowej” 
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▪ przepisy RODO nie określają, które operacje na danych osobowych
można zaliczyć do kategorii przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego

▪ przypadki „fizycznego” wypływu danych osobowych poza
terytorium Unii Europejskiej

▪ problematyka prawna „reeksportu danych”

Transfer danych do państwa trzeciego – stany 
faktyczne
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▪ adresatem obowiązków w nich określonych jest nie tylko
administrator danych, ale i procesor – istotna różnica z
dotychczasowym stanem prawnym

▪ z objęciem procesora przepisami „transferowymi” wiąże się kilka
konsekwencji praktycznych
• będzie on mógł samodzielnie występować do organów krajowych ds.

ochrony danych osobowych o wydawanie odpowiednich zezwoleń w
przypadkach w których przepisy ogólnego rozporządzenia je wymagają

• w przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących transferu danych
procesor będzie mógł być adresatem decyzji nakładającej na niego
kary pieniężne

Adresat obowiązków transferowych
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▪ odpowiedniość ochrony w państwie trzecim (I linia wsparcia)

▪ „odpowiednie gwarancje”, gdy brak jest decyzji stwierdzającej
adekwatność ochrony w danym państwie trzecim (II linia wsparcia)

▪ w przypadku, gdy transfer ma zostać zrealizowany do państwa
trzeciego, w stosunku do którego nie wydano decyzji
o odpowiedniości ochrony, nie ma być on również oparty na
odpowiednich gwarancjach, może on odbyć się na podstawie
jednego z wyjątków, których zamknięty katalog został określony
w RODO (III linia wsparcia)

Podstawy prawne transferu danych osobowych
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▪ zgodnie z nowym modelem stwierdzania adekwatności ochrony
w państwie trzecim, kompetencję tą przyznano wyłącznie Komisji
Europejskiej

Odpowiedniość ochrony w państwie trzecim jako 
podstawa transferu danych osobowych 
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▪ w mocy pozostają decyzje dotyczące standardowych klauzul
zatwierdzonych przez Komisję Europejską

▪ nowe mechanizmy transferowe

• kodeks postępowania

• certyfikacja

„Odpowiednie gwarancje” jako podstawa 
transferu danych osobowych



• Rzeczpospolita 2016 – Lider w dziedzinie Prawo własności intelektualnej, wicelider w dziedzinie TMT
• Chambers Europe 2016 – Lider w dziedzinie TMT, wicelider w dziedzinie Prawo własności intelektualnej 

Dziękuję za uwagę

Xawery Konarski
Adwokat, Starszy Partner
e-mail: xawery.konarski@traple.pl
tel.: (+48) 12 426 05 30


