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EUROPEJSKIE ORGANY OCHRONY DANYCH NIE SĄ
GOTOWE NA WDROŻENIE RODO
Europejskie organy ochrony danych osobowych nie są gotowe na wdrożenie RODO - wynika z ankiety
przeprowadzonej przez agencję Reutera wśród 24 organów państw członkowskich Unii Europejskiej.
Przepisy RODO wdrożone zostaną z dniem 25 maja bieżącego roku.
17 spośród 24 ankietowanych organów ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE
zadeklarowało brak gotowości na wdrożenie reformy przepisów ochrony danych osobowych, tzw.
RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Największym problemem wśród
urzędów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych jest brak wystarczających środków
ﬁnansowych.
Przyznała to szefowa francuskiego odpowiednika GIODO - CNIL - Isabelle Falque-Pierrotin.
"Zrozumieliśmy, że nasze zasoby są niewystarczające, abyśmy mogli podołać wszystkim nowym
zadaniom, którymi obciąży nas wdrożenie RODO" - powiedziała.
Zdaniem Reutersa, problemy krajowych organów ochrony danych osobowych wynikają najczęściej z
opieszałości rządów państw członkowskich UE w budowie lokalnych legislacji wdrażających unijne
przepisy.
Większość ankietowanych organów zadeklarowała, że będzie reagować na zgłoszenia naruszeń
prawa, nie będzie jednak zdolna do "proaktywnego dochodzenia, czy ﬁrmy i organizacje przestrzegają
zasad określanych przez RODO".
Reuters ocenia, że odpowiedzi organów ochrony danych z państw członkowskich sugerują, iż reżim
narzucany przez największą od ponad 20 lat reformę prawa ochrony danych osobowych będzie w
rzeczywistości słabszy, niż spodziewano się tego wcześniej.
Z opinią tą zgadza się niezależny konsultant ds. prywatności i cyberbezpieczeństwa dr Łukasz Olejnik.
Jak stwierdził w rozmowie z PAP, "siła RODO jest bezpośrednio związana z możliwościami jego
egzekwowania, jakimi dysponują organy nadzorcze. W wyniku ograniczeń ﬁnansowych powstaje
poważne ryzyko ich niewydolności. W Polsce GIODO wciąż nie otrzymał dodatkowych środków w
związku z wdrożeniem unijnego rozporządzenia".
Jedynie pięć organów ochrony danych spośród 24 biorących udział w badaniu zadeklarowało, że
dysponuje wszystkimi środkami niezbędnymi do skutecznego nadzoru nad wdrożeniem RODO.
W myśl unijnej reformy prawa organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych będą pełniły
wiodąca rolę w zapewnieniu faktycznej skuteczności rozporządzenia, którego głównym celem jest
oddanie obywatelom państw członkowskich UE większej kontroli nad tym, co dzieje się z danymi, jakie
przekazują oni dostawcom usług elektronicznych.

