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Niezwykle sympatyczna atmosfera debaty, będąca niewątpliwie zasługą jej gospodarza
adw. De Rilla miała również swoje odbicie w rozmowach kuluarowych, które – poza wątkiem
Komisarza Monti – dotyczyły problemów adwokatur krajów uczestniczących w debacie. Ad-
wokat Le Stournelle zaproponował nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy adwokaturą
południowej Francji, a adwokaturą Polski. Hiszpańska adwokatka Nazareth Romero cieszyła
się z możliwości poznania polskich kolegów i nawiązania bezpośredniej współpracy. Miłym
akcentem było uhonorowanie adw. De Rilla medalem upamiętniającym 80-lecie Adwokatury
Polskiej. Wręczony on został przez Prezesa NRA adw. Stanisława Rymara.

Ewa Szelchauz

Wykład adw. Petera J. Hustinx’a
pt. „Rola Europejskiego Rzecznika Ochrony
Danych Osobowych w strukturach Unii Europejskiej”

26 maja 2004 roku gościł w Polsce, na zaproszenie Generalnego Inspektora Danych
Osobowych Peter J. Hustinx – wybitny adwokat i znawca tematyki ochrony danych osobo-
wych, a także pierwszy w historii Europejski Rzecznik Ochrony Danych Osobowych.

Wystąpił on z wykładem mającym na celu przybliżenie Roli Europejskiego Rzecznika w
strukturach Unii Europejskiej zajmujących się ochroną danych osobowych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych to organ, który został powołany na podstawie
Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. „o
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i
organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych”. Jest on odpowiedzialny za
respektowanie przez instytucje i organy wspólnotowe podstawowych praw i wolności osób
fizycznych, w szczególności prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych.

Jak podkreślił na wstępie prelegent, jego wizyta wypadła w pierwszym miesiącu funkcjono-
wania Polski w strukturach Unii Europejskiej, a rozszerzenie Unii ma decydujący wpływ na
znaczenie ochrony podstawowych praw i wolności w tak zróżnicowanym społeczeństwie.

Hustinx przedstawił pokrótce historię ochrony danych w Unii, skupiając się na Europej-
skiej Karcie Praw Podstawowych, przyjętej na Szczycie Europejskim w Nicei w 2000 roku, a
także na projekcie Konstytucji UE, która kładzie duży nacisk na ochronę praw podstawo-
wych, a Kartę UE wprowadzono do niej niemal w całości, jako część II tejże Konstytucji. W
swoim wykładzie nawiązał także do Konwencji 108, tj. Konwencji o Ochronie Danych Oso-
bowych, przyjętej w 1981 roku, która dotyczy ochrony danych jako ochrony podstawo-
wych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ochrony prawa do prywatności w
odniesieniu do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. Konwencja ta nie ma
charakteru wykonawczego – zawiera obowiązek dla umawiających się stron, by przyjęły
ustawodawstwo krajowe w zgodzie z podstawowymi zasadami. 1 lipca wejdzie w życie
dodatkowy protokół do Konwencji, obligujący strony do utworzenia organów nadzorczych,
które wykonywałyby swoje funkcje całkowicie niezależnie, jako niezbędny element sku-
tecznej ochrony osób fizycznych w tej dziedzinie. Od czasu Konwencji przyjmowane są
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kolejne Dyrektywy w zakresie ochrony danych osobowych i komunikacji elektronicznej,
bezpieczeństwa i poufności korespondencji, a także przechowywania danych o ruchu i lo-
kalizacji oraz niezamawianej korespondencji, jak np. „spamming”.

Powołując przykłady z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Rzecznik
przystąpił do omawiania Rozporządzenia 45/2001 dotyczącego przetwarzania danych oso-
bowych w instytucjach i organach Wspólnoty, o ile jest ono prowadzone w ramach wykony-
wanych działań. Cechą Rozporządzenia jest wymóg, by każda instytucja lub organ Wspól-
noty powołały przynajmniej jedną osobę na stanowisko Urzędnika ds. Ochrony Danych,
których zadaniem będzie zapewnienie wewnętrznego stosowania przepisów Rozporządze-
nia. W akcie tym określone zostały także zadania Europejskiego Rzecznika Ochrony Da-
nych Osobowych, dające mu m.in. prawo dostępu do istotnych informacji potrzebnych do
przeprowadzenia dochodzenia, a także nakładania sankcji oraz kierowania sprawy do Try-
bunału Sprawiedliwości. Zadaniem Rzecznika jest także udzielanie porad odnośnie do no-
wego ustawodawstwa Komisji Europejskiej, ma on także możliwość wniesienia swojego
wkładu na płaszczyźnie współpracy z organami nadzorczymi w ramach „trzeciego filaru”.
Peter Hustinx przedstawił proces budowania zaplecza administracyjnego swojej instytucji, a
następnie przystąpił do omówienia 5 głównych obszarów swojego działania. Pierwsze dwa
skupiają się na wdrażaniu Rozporządzenia 45/2001 o ochronie danych oraz problematyki
związanej ze stosowaniem tego Rozporządzenia w relacji z Rozporządzeniem 1049/2001
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów. Trzeci obszar obejmuje przyszłość Dyrek-
tywy 95/46/WE, czwarty zmian, które zaobserwowano w „trzecim filarze”, ostatni zaś ob-
szar dotyczy stosunków pomiędzy Unią Europejską i krajami trzecimi w zakresie ochrony
prywatności i danych osobowych, przy szczególnym uwzględnieniu stosunków z USA.

Wykład zakończyła dyskusja, w której padły między innymi pytania związane z proble-
mem terroryzmu i ochrony w związku z tym przesyłanych, w szczególności do USA danych.
Rzecznik poruszył sprawę „Safe Harbour”, tj. bezpiecznego transferu danych do krajów
trzecich i zasad jego funkcjonowania. Wypowiedział się także na temat dostępu do danych
osobowych pasażerów linii lotniczych, nawiązując do ataków terrorystycznych z 11 wrze-
śnia 2001 roku i udostępniania krajom trzecim tylko niezbędnych danych. Odpowiedział
również na pytanie dotyczące zasad współpracy z Ombudsmanem, którego instytucja ist-
nieje w UE kilka lat, a którego doświadczenie Rzecznik wykorzystuje oraz współpracy z pol-
skim Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, która ma charakter poziomy,
koleżeński i opiera się przede wszystkim na wymianie informacji i doświadczeń.

Magdalena Kornak

Wykład Gunthera Teubnera
pt. „Konstytucjonalizm Społeczny. Alternatywy
dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo”

W Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie, dnia 27 czerwca 2004 r. odbył się wykład
Gunthera Teubnera, pt. „Konstytucjonalizm Społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej
nakierowanej na państwo”.


