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Trzy główne obszary działań to:
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EDPS jest niezależnym
organem nadzorczym
(odpowiednikiem GIODO
dla instytucji unijnych)
stworzonym dla ochrony
prywatności i danych
osobowych oraz
wspieraniu dobrych
praktyk w instytucjach
unijnych.
Wiele specyficznych
zadań EDPS zostało
ustalonych w
rozporządzeniu 45/2001.

Zadania nadzorcze
Zadania doradcze.
Zadania związane ze współpracą międzynarodową

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)
•

•
•

•
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Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) jest niezależnym
organem kontrolnym powołanym do nadzorowania przetwarzania danych
przez organy, instytucje, agencje i inne jednostki Unii Europejskiej;
Prywatność i ochrona danych osobowych są prawami podstawowymi
w UE – patrz artykuły 7 i 8 Karty Praw Podstawowych;
Niezależny nadzór jest integralną częścią prawa do ochrony danych
osobowych – patrz art. 16 ust. 2 TFUE i 8 ust. 3 Karty;
Zadania:
– kontrolowanie wypełniania postanowień rozporządzenia 45/2001,
– doradzanie administratorom danych osobowych,
– doradzanie uczestnikom procesu legislacyjnego,
– współpraca z organami ochrony danych w krajach członkowskich,
– rozstrzyganie w sprawach skarg oraz inspekcje
– monitorowanie zmian technologicznych na rynku
– podwyższanie świadomości społecznej w zakresie ochrony
prywatności

Idea rozszerzenia Passenger Name Record
na transport pasażerów drogą morską
Tzw. dane PNR są w obecnej chwili zbierane i przekazywane odpowiednim
służbom obowiązkowo w przypadku pasażerów w międzynarodowym
transporcie lotniczym.
Takie dane mogą być przekazywane pomiędzy państwami na podstawie umów
międzynarodowych a w przypadku Unii Europejskiej na podstawie aktów
prawa unijnego.

Propozycje rozwoju:
-

-
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Wspólne przetwarzanie danych w interoperacyjnych bazach lub wręcz
w jednej bazie.
Objęcie obowiązkiem również lotów krajowych.
Objęcie obowiązkiem również danych pasażerów w transporcie
autobusowym, kolejowym i morskim.

Idea rozszerzenia Passenger Name Record
na transport pasażerów drogą morską
•

Czym jest Passenger Name Record?

•

Kto przetwarza dane z PNR ?

•

Jak długo dane są przetwarzane ?

•

Dlaczego rozszerza się system PNR na osoby
podróżujące drogą morską?

•

Jakie istniejące systemy zbierania danych o osobach
podróżujących drogą morską mogą być wykorzystane?

•

Jakie wątpliwości budzi idea ?
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Czym jest Passenger Name Record
Advance Passenger Information (API)
Podstawowa informacja, która w transporcie lotniczym identyfikuje pasażera
lub członka załogi. Obejmuje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć,
obywatelstwo oraz identyfikator dokumentu podróżnego (np. numer
paszportu). Ten zakres informacyjny może być odczytany maszynowo z
paszportu lub dowodu osobistego. Przewoźnicy gromadzą dane API, gdy
rejestrują pasażera.
Passenger Name Record
Zapis w bazie danych zamieszczony w systemie rezerwacyjnym (CRS), który
zawiera dane pasażera, opis jego rezerwacji i podróży. IATA i ATA
zdefiniowały standardy PNR dla ruchu lotniczego, lecz nie istnieje jeden
wspólny wykaz danych w PNR dla wszystkich CRS.
Choć PNR został stworzony dla transportu lotniczego, jest dziś
wykorzystywany szeroko w innych sektorach transportu, przy rezerwacji hoteli i
wypożyczaniu samochodów.
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Czym jest Passenger Name Record
Zawartość standardowego PNR
• Identyfikacja pasażera,
• Identyfikacja travel agent lub
biura podróży,
• Informacje o bilecie
(numer biletu lub termin ważności biletu),
• Informacja o co najmniej jednym segmencie podróży,
• Identyfikacja osoby dostarczającej informacji lub
dokonującej rezerwacji,
Inne informacje takie jak znak czasu, pseudo-city code
agencji zapisywane są w CRS automatycznie.
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Czym jest Passenger Name Record

Patrz: Edward Hasbrouck, PNR, The Practical Nomad, artykuł stale
aktualizowany wersja z 5.4.2017 r. https://hasbrouck.org/articles/PNR.html
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Czym jest Passenger Name Record
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Patrz: Edward Hasbrouck, Government Surveillance and Control of Travelers,
The Cato Institute, Waszyngton, 2.4.2013 r.

Czym jest Passenger Name Record
W praktyce na potrzeby PNR w CRS zapisuje się m.in.
- Dane o wykorzystanej taryfie (przynajmniej typ taryfy, ale również
ograniczenia, które mogą dotyczyć biletu),
- Podatki opłacone,
- Forma płatności,
- Dodatkowe informacje kontaktowe agenta,
- Dodatkowe informacje kontaktowe pasażera,
- Cele podróży,
- Wiek pasażera (jeśli ma wpływ na zasady podróżowania lub opłaty),
- Dane o wykorzystywanych systemach lojalnościowych lub statusie stałego
klienta,
- Miejsce przypisane pasażerowi (lub wskazania co do miejsca),
- Szczególne usługi (SSR) takie jak wymagania pokarmowe, wózki itp.
- Informacje o innych usługach lub usługach opcjonalnych (OSI) mogą one
obejmować m.in. dane kontaktowe dodatkowych osób, powiązanie z osobą
obsługującą pasażera, język używany, informacje o niepełnosprawności lub
chorobach,
- Uwagi sprzedawcy (reakcja na poszczególne części zamówienia i limity
czasowe)
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Czym jest Passenger Name Record
Władze poszczególnych krajów dodatkowo wymagają zawarcia w PNR
danych takich jak:

-

-
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płeć,
dane paszportowe (obywatelstwo, identyfikatory, data ważności),
data urodzenia,
informacje na temat wizy wjazdowej (numer wizy, miasto, w którym
została wydana, datę wydania, kraj na terytorium którego wiza jest
ważna),
informacje o zezwoleniu miejscowych władz na wjazd do regionów
szczególnych,
dane kart stałego pobytu (takich jak Zielona Karta)
tzw. Redress Number pasażera
miejsce urodzenia pasażera (miasto)
adres zamieszkania pasażera w kraju docelowym,
adres tymczasowego w kraju docelowym,
adres pierwszego noclegu w kraju docelowym,
wszelkie informacje o płatnościach i rachunkach.

Czym jest Passenger Name Record
W nowym systemie mają być przetwarzane dane wszystkich pasażerów
podróżujących z lub do Unii Europejskiej. Profil osoby („rekord PNR”) trafi
do specjalnej krajowej bazy danych.
Profil obejmuje:
• dane osobowe pasażera (imię, nazwisko, adres, numer dokumentu etc.);
• szczegółowe dane o samym locie (data, godzina, trasa, typ maszyny);
• dane osoby, która dokonała rezerwacji;
• formę płatności (łącznie z numerem wykorzystanej karty kredytowej);
• specjalne życzenia pasażera (w tym informacja o poruszaniu się na wózku
lub o ciąży);
• numer miejsca w samolocie;
• numer biletu;
• numer przypisany w programie lojalnościowym;
• informacje o nadanym lub zabranym na pokład bagażu;
• adnotacje o niestawieniu się na lot, zmianie miejsca czy nietypowym lub
irytującym zachowaniu pasażera (wprowadzane przez obsługę linii
12 lotniczych).

Kto przetwarza dane PNR?
•
•

•

•

•
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Linie lotnicze będą przekazywać dane swoich pasażerów do nowo
utworzonych jednostek – tzw. Passenger Information Units (PIU).
Państwa członkowskie decydują jaki podmiot stworzy do tych celów. Może
to być nowy niezależny organ, ale zapewne w większości państw będzie on
działał w ramach policji lub służb specjalnych
Dane będą przesyłane dwa razy: w przedziale 48–24 godz. przed odlotem
oraz zaraz po zamknięciu bramek, kiedy lista pasażerów jest już
ostateczna.
PIU udostępniają dane innym uprawnionym organom na ich wyraźną i
uzasadnioną prośbę. Państwa członkowskie decydują, które organy będą
uprawnione.
PIU może przeprowadzać własne analizy na podstawie zbieranych danych
(np. trendów w międzynarodowej przestępczości) i dzielić się wnioskami z
odpowiednimi służbami.
Patrz: Poznaj swój PNR: jakie dane z linii lotniczych trafią w ręce służb?
Fundacja Panoptykon, 13.07.2015
https://panoptykon.org/wiadomosc/poznaj-swoj-pnr-jakie-dane-z-liniilotniczych-trafia-w-rece-sluzb
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Overview of the information exchange environment in the justice and home affairs
area, Nota Sekretariatu Generalnego Rady UE do delegacji z 15.2.2017 r.
6253/17, s.3, https://db.eurocrim.org/db/en/doc/2698.pdf

Jak długo dane PNR są przetwarzane?
•

•

•
•
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Przez pierwsze 30 dni dane zebrane przez PIU będą przetwarzane i
przekazywane innym organom (jeśli o to zawnioskują) w pełnym zakresie,
ze wszystkimi szczegółami identyfikującymi pasażerów.
Po upływie tego okresu dane będą oddzielane od danych bezpośrednio
identyfikujących pasażera do oddzielnej bazy. Ponowne skojarzenie danych
bezpośrednio identyfikujących pasażera z jego pełnym profilem będzie
wymagało zgody szefa PIU.
„Spseudonimizowane” profile PNR będą przetwarzane jeszcze przez 5 lat i
gdy zajdzie taka potrzeba – przekazywane odpowiednim służbom.
Najdłużej, bo aż przez cały ten okres, będzie można sięgnąć po PNR na
potrzeby walki z terroryzmem.

Patrz: Poznaj swój PNR: jakie dane z linii lotniczych trafią w ręce służb?
Fundacja Panoptykon, 13.07.2015
https://panoptykon.org/wiadomosc/poznaj-swoj-pnr-jakie-dane-z-liniilotniczych-trafia-w-rece-sluzb

Regulacja unijna w sprawie PNR
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu
pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom
terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia
postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania, Dz.U. UE L
119, 4.5.2016, p. 132–149
• (33) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na możliwość ustanowienia przez
państwa członkowskie, na mocy przepisów krajowych, systemu
zbierania i przetwarzania danych PNR przekazywanych przez podmioty
gospodarcze niebędące przewoźnikami, takie jak biura podróży i
organizatorzy wycieczek świadczący usługi związane z podróżowaniem,
w tym rezerwację lotów, na potrzeby których zbierają i przetwarzają
dane PNR, lub przez dostawców usług transportowych innych niż
dostawcy określeni w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że takie
przepisy krajowe są zgodne z prawem Unii.
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Co zwalczamy ?
1. Udział w organizacji przestępczej
2. Handel ludźmi
3. Wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca
4. Nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi
5. Nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
6. Korupcja
7. Oszustwo, w tym oszustwo przeciwko interesom finansowym Unii
8. Pranie dochodów z przestępstwa i fałszowanie pieniędzy, w tym euro
9. Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość
10. Przestępstwa przeciwko środowisku
11. Ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu
12. Zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
13. Nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi
14. Uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
15. Kradzież zorganizowana i rozbój przy użyciu broni
16. Nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
17. Podrabianie i piractwo produktów
18. Fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi
19. Nielegalny handel substancjami hormonalnymi i innymi śr. pobudzającymi wzrost
20. Nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
21. Zgwałcenie
22. Przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
23. Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub statkiem
17 Sabotaż
24.
25. Handel skradzionymi pojazdami
26. Szpiegostwo przemysłowe.

Patrz:
Poznaj swój PNR: jakie
dane z linii lotniczych
trafią w ręce służb?
Fundacja Panoptykon,
13.07.2015
https://panoptykon.org/wi
adomosc/poznaj-swojpnr-jakie-dane-z-liniilotniczych-trafia-w-recesluzb
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Co można wyczytać z twojego biletu
lub karty pokładowej ?

20

•

Patrz: Marcin Maj,
Jak za darmo wejść
do biznesowego
saloniku na lotnisku?
Niebezpiecznik.pl,
9.8.2016 r.

•

https://niebezpiecznik.
pl/post/hackowaniekart-pokladowych/

Co można wyczytać z twojego biletu
lub karty pokładowej ?

•
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Patrz: Marcin Maj, Jak za darmo wejść do biznesowego saloniku na
lotnisku? Niebezpiecznik.pl, 9.8.2016 r.
https://niebezpiecznik.pl/post/hackowanie-kart-pokladowych/

Jak zhakować systemy rezerwacji biletów
znając podstawowe dane z PNR ?

•
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Jose Vilches, Flight reservations can be easily hacked with a last name and
PNR locator, Techspot 3.1.2017 r. http://www.techspot.com/news/67625flight-reservations-can-easily-hacked-last-name-pnr.html

Jak zhakować systemy rezerwacji biletów
znając podstawowe dane z PNR ?

Patrz: Edward Hasbrouck, PNR, The Practical Nomad,
artykuł stale aktualizowany wersja z 5.4.2017 r.
23
https://hasbrouck.org/articles/PNR.html

Jak zhakować systemy rezerwacji biletów
znając podstawowe dane z PNR ?

Patrz: Edward Hasbrouck, PNR, The Practical Nomad,
24
artykuł stale aktualizowany wersja z 5.4.2017 r.
https://hasbrouck.org/articles/PNR.html

Belgijska propozycja w sprawie PNR
w transporcie lądowym i morskim
•

Ustawa (ramowa) w sprawie przetwarzania
danych pasażerów z dnia 25 grudnia 2016 r.
(Moniteur Belge 25.01.2017, s. 12905)

•

Ustawa ramowa i wykonujące ją rozporządzenia
królewskie (które jeszcze nie zostały wydane)
implementują dyrektywę 2004/82/WE (dane API)
i 2016/681 (europejski PNR lotniczy)
a w przypadku transportu morskiego również
częściowo transponują dyrektywę 2010/65/UE
(formalności przy wejściu/wyjściu z portu)
Obowiązki przewoźników i organizatorów turystyki dotyczące
przekazywania danych pasażerów przyjeżdżających, wyjeżdżających lub
będących w tranzycie przez terytorium Belgii.

•

25

Belgijska propozycja w sprawie PNR
w transporcie lądowym i morskim
•

Dla każdego z sektorów transportu wydane zostanie jedno lub kilka
rozporządzeń królewskich (de facto uchwalanych przez federalną Radę Ministrów
po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Danych Osobowych).

•

Transport drogą morską (wedle ustawy) – podróż morzem o charakterze
międzynarodowym przy użyciu statku przewożącego pasażerów (nie załogi)
wjeżdżających, wyjeżdżających lub będących w tranzycie przez port położony w
Belgii
Dane przekazywane do ogólnokrajowej bazy danych (bank danych) pasażerów.
Obowiązek informacyjny wobec pasażerów.
Cele przetwarzania danych – wykrywanie i ściganie oraz wykonywanie środków
karnych wobec sprawców poważnych przestępstw [rozbudowana lista],
zapobieganie poważnym naruszeniom bezpieczeństwa publicznego poprzez
śledzenie osób i ich grup, śledzenie działalności podlegającej kompetencjom służb
specjalnych, wykrywanie i ściganie poważnych przestępstw celnych.
Dane będą przetwarzane dla potrzeb poprawy kontroli osób na granicach oraz
zwalczania nielegalnej imigracji.
Dane „śladowane”.

•
•
•

•
•
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Belgijska propozycja w sprawie PNR
w transporcie lądowym i morskim
Lista maksymalna danych z rezerwacji:
1. Kod PNR;
2. Data rezerwacji i wystawienia biletu;
3. Przewidywane daty podróży;
4. Imiona, nazwiska i data urodzenia;
5. Adres i dane kontaktowe (adres elektroniczny i nr telefonu);
6. Kompletna trasa;
7. Uczestnictwo w programach lojalnościowych;
8. Informacje dotyczące sposobów płatności (w tym adres fakturowania);
9. Biuro podróży lub agent;
10. Status pasażera (w tym informacje o rejestracji, odwołaniu rejestracji, niepojawieniu się,
lub rejestracji w ostatniej chwili);
11. Informacje o podziale PNR [PNR wystawiony dla grupy podzielony na części dotyczące
pojedynczych pasażerów lub mniejszych grup];
12. Szczegółowe dane o podróży małoletnich poniżej 18 lat z opieką lub bez opieki;
13. Informacje o wystawieniu biletów i o zdigilalizowanych atrybutach biletu oraz informacje o
cenie;
14. Numer miejsca i dodatkowe informacje o miejscu;
15. Informacje o kodzie podziału;
16. Wszystkie informacje o bagażu;
17. Dane o współpasażerach w ramach jednego PNR;
18. Dane API;
19. Informacje o zmianach w polach 1-18.

Belgijska propozycja w sprawie PNR
w transporcie lądowym i morskim
Lista maksymalna danych z przyjęcia na pokład:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rodzaj dokumentu podróży;
Numer dokumentu;
Obywatelstwo;
Kraj wydania dokumentu;
Data ważności dokumentu;
Nazwisko, imię, płeć, data urodzenia;
Przewoźnik / organizator turystyki;
Nr środka transportu;
Data wyjazdu i przyjazdu (wylotu/przylotu)
Miejsce wyjazdu, miejsce docelowe;
Czas odjazdu, czas przybycia;
Całkowita liczba pasażerów;
Liczby zajmowanych siedzeń;
Kod PNR;
Numer, waga i oznaczenie bagażu;
Przejściu graniczne używane do wjazdu na terytorium Belgii.

Liczenie pasażerów w transporcie morskim
Dane osobowe osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich
są od wielu lat gromadzone na potrzeby bezpieczeństwa morskiego.
• Identyfikacja osób na dłuższych trasach
• Podniesienie bezpieczeństwa
• Skuteczne i sprawne prowadzenie działań poszukiwawczych
i ratowniczych na morzu
• Zapewnienie, by liczba osób na statku nie przekraczała liczby,
na którą statek otrzymał certyfikat
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Liczenie pasażerów w transporcie morskim
Szczegółowe reguły dotyczące sposobu liczenia i systemu rejestracji osób
odbywających podróż morską, w tym m.in. warunki udzielania zwolnień od tego
obowiązku określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób
odbywających podróż morską, Dz. U. z 2013, poz. 586.

Wdrożenie postanowień dyrektywy Rady 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r.
w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich
płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw
Członkowskich Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 188 z 02.07.1998, str. 35, z późn. zm.).
•

•
•

Fizyczne policzenie wszystkich osób na pokładzie statku pasażerskiego
wypływającego z portu znajdującego się w UE przed wyruszeniem statku
w podróż,
przekazanie listy kapitanowi statku,
przekazanie listy do zainstalowanego na lądzie systemu informacyjnego wraz ze
szczegółową informacją o tych osobach.
w ciągu 30 minut od wypłynięcia statku z portu

30

Liczenie pasażerów w transporcie morskim
Każda kompania odpowiedzialna za eksploatację statku pasażerskiego
wprowadza system rejestracji informacji dotyczących osób znajdujących się na
statku. System musi spełniać kryteria czytelności, dostępności, ułatwienia pracy
(system nie może powodować nadmiernej zwłoki przy zaokrętowaniu i/lub
wyokrętowaniu pasażerów) oraz bezpieczeństwa (ochrona danych przed
zniszczeniem, utratą i nieupoważnionym dostępem). Kompania powinna
mianować rejestratora pasażerów odpowiedzialnego za przechowywanie i
przekazywanie informacji.
Dyrektywa 2009/42/WE określa, w jaki sposób kraje UE powinny zbierać dane
statystyczne na temat pasażerów statków zawijających do portów UE.
Kraje członkowskie mogą zwalniać lub dopuszczać stosowanie odstępstw
dotyczących liczenia i rejestracji pasażerów:
• dla statków pływających wyłącznie na chronionych obszarach morza;
• dla regularnych usług przewozowych z rejsem od portu do portu trwającym
poniżej jednej godziny;
• dla regularnej obsługi strefy, w której prawdopodobieństwo napotkania fal o
wysokości przekraczającej dwa metry jest niższe od 10% i jeżeli przebyty
dystans nie przekracza 30 mil albo jeżeli głównym zadaniem obsługi jest
zapewnienie połączenia dla regionów położonych na peryferiach.
31

Jak liczyć ?
Sposób liczenia osób odbywających podróż morską polega na:
•
•

•
•

•
•

•
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przechodzeniu pasażerów przez bramkę zintegrowaną z licznikiem przejść;
stosowaniu ręcznego urządzenia zliczającego obsługiwanego przez osobę
wpuszczającą pasażerów na statek;
odrywaniu kuponu lub odbieraniu jednego z egzemplarzy numerowanych
kart pokładowych wydawanych pasażerom przy wchodzeniu na statek;
odczycie kodu kreskowego, magnetycznego lub innego kodu zawartego na
bilecie lub karcie pokładowej przez urządzenie umiejscowione przy wejściu
na statek;
ręcznym policzeniu pasażerów w przypadku jachtów komercyjnych;
takim obliczaniu liczby pasażerów, aby nie wynikało ono z liczby
sprzedanych lub pozostałych w bloczku biletów ani z wykazu lub liczby
pasażerów, którzy zarezerwowali bilet;
każdej innej metodzie zapewniającej prawidłowe policzenie pasażerów.

Kto ma dostęp do danych?
Informacje należy przechowywać do czasu bezpiecznego
zakończenia podróży morskiej przez danego pasażera.
W razie zagrożenia bezpieczeństwa osób odbywających podróż
morską lub w razie wypadku armator przekazuje zarejestrowane
informacje:
• Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa (Służbie SAR)

oraz na żądanie:
•
•
•
•
•
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dyrektorowi urzędu morskiego;
Straży Granicznej;
Marynarce Wojennej;
Policji;
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

Dane PNR
Dane z liczenia pasażerów

Analiza Big Data
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Trybunał Sprawiedliwości UE
ocenia umowę Unia-Kanada w sprawie PNR
Opinia rzecznika generalnego Paolo Mengozziego (1)
Przewidywana umowa jest zgodna z Kartą praw podstawowych UE
(w szczególności z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
oraz z prawem do ochrony danych osobowych),
pod warunkiem że:
•

kategorie danych PNR pasażerów linii lotniczych będą sformułowane
w sposób jasny i precyzyjny i że dane szczególnie chronione będą
wyłączone z zakresu stosowania umowy;

•

przestępstwa objęte definicją poważnych przestępstw międzynarodowych
będą w umowie wymienione w sposób wyczerpujący;

•

umowa wskaże w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny organ
odpowiedzialny za przetwarzanie danych PNR, w sposób zapewniający
ochronę i bezpieczeństwo tych danych;

•

liczba osób „wytypowanych” będzie mogła być ograniczona w znacznym
stopniu i w sposób niedyskryminujący, tak aby obejmowała jedynie osoby,
co do których istnieje uzasadnione podejrzenie udziału w przestępstwie
terrorystycznym lub poważnym przestępstwie międzynarodowym;
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Trybunał Sprawiedliwości UE
ocenia umowę Unia-Kanada w sprawie PNR
Opinia rzecznika generalnego Paolo Mengozziego (2)
•

umowa określi, że tylko urzędnicy kanadyjskiego właściwego organu są upoważnieni
do dostępu do danych PNR oraz ustanowi obiektywne kryteria pozwalające uściślić
liczbę tych urzędników;

•

umowa wskaże obiektywne powody uzasadniające konieczność zatrzymywania
wszystkich danych PNR maksymalnie przez okres pięciu lat, przy czym w sytuacji,
gdy dane PNR powinny być zatrzymane przez okres pięciu lat, dane umożliwiające
bezpośrednią identyfikację pasażera linii lotniczych powinny, przez maskowanie,
zostać pozbawione cech umożliwiających identyfikację osoby;

•

niezależny organ lub sąd Kanady będzie uprawniony do badania ex ante, czy
właściwy kanadyjski organ może, w poszczególnych przypadkach, ujawnić dane PNR
innym organom rządowym kanadyjskim lub zagranicznym (w sytuacji, gdy dane
dotyczą obywatela Unii, powinny zostać o tym uprzednio poinformowane właściwe
organy danego państwa członkowskiego lub Komisja);

•

umowa zapewni, w drodze jasnej i precyzyjnej normy, możliwość systematycznej
kontroli przez niezależny organ poszanowania prywatności i ochrony danych
osobowych pasażerów, których dane PNR są przetwarzane;

•

umowa wyraźnie wskaże, że wnioski o udzielenie dostępu do danych, o ich
poprawienie lub dodanie zapisu składane przez pasażerów, którzy nie są obecni
36
na terytorium Kanady, mogą być wnoszone do niezależnego organu publicznego.

Trybunał Sprawiedliwości UE
ocenia umowę Unia-Kanada w sprawie PNR
Opinia rzecznika generalnego Paolo Mengozziego (3)
Niektóre postanowienia przewidywanej umowy są w ich obecnym brzmieniu sprzeczne z
Kartą praw podstawowych UE. Są to mianowicie postanowienia, które:
•

pozwalają rozszerzyć możliwości przetwarzania danych PNR, niezależnie od celu tej
umowy dotyczącego bezpieczeństwa publicznego, to jest zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom międzynarodowym;

•

przewidują przetwarzanie, wykorzystywanie i zatrzymywanie przez Kanadę danych
PNR zawierających dane szczególnie chronione;

•

przyznają Kanadzie prawo do ujawnienia każdej informacji, nie wymagając
jakiegokolwiek związku z celem umowy dotyczącym bezpieczeństwa publicznego;

•

dopuszczają zatrzymywanie przez Kanadę danych PNR przez maksymalny okres
pięciu lat, w szczególności w celu podejmowania szczególnych działań, przeglądu,
dochodzenia lub postępowań sądowych, przy czym nie jest wymagany jakikolwiek
związek z celem umowy dotyczącym bezpieczeństwa publicznego;

•

przyzwalają, że przekazywanie danych PNR zagranicznemu organowi rządowemu
może się odbywać bez konieczności uprzedniego upewnienia się przez właściwy
kanadyjski organ, kontrolowany przez niezależny organ, że odnośny organ
zagraniczny sam nie przekaże później wspomnianych danych innemu podmiotowi
37 zagranicznemu.

Big Data = Big Responsibility
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Dziękuję za uwagę!
=> Q&A <=
Europejski Inspektor Ochrony Danych:
www.edps.europa.eu
edps@edps.europa.eu
@EU_EDPS
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