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Orzeczenie w sprawie Schrems II | Unieważnienie Tarczy Prywatności
Ostatni wyrok jest powiązany ze sprawą z 2013 r., kiedy to Maximillian Schrems wniósł skargę 
do irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych twierdząc, że przekazywanie danych osobowych 
w ramach programu „Safe Harbour” dotyczącego wymiany danych między podmiotami z UE-USA, stwarza 
niebezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych.  
TŁO
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Facebook przetwarza dane 
osobowe użytkowników w 

Stanach Zjednoczonych.
Facebook pierwotnie 

uczestniczył w programie 
UE-USA „Safe Harbour”, 
który Komisja Europejska 
uznała za zapewniający 

„odpowiednią ochronę" 
danych osobowych 

użytkowników z Unii 
Europejskiej.

20152012

W 2013 roku Maximillian 
Schrems, obywatel Austrii, złożył 
skargę do irlandzkiego komisarza 
ds. ochrony danych osobowych, 

zarzucając nieadekwatność 
prawa i praktyki Stanów 

Zjednoczonych w zakresie 
ochrony danych osobowych 

przekazywanych z Unii 
Europejskiej (w związku z 

działaniami w zakresie nadzoru 
prowadzonymi przez 

amerykańskie agencje 
wywiadowcze).

Wyrokiem z 6 października 2015 r. 
TSUE stwierdził nieważność programu 

„Safe Harbour”.  TSUE orzekł, że 
krajowe organy ochrony danych mają 
prawo badania adekwatności ochrony 

danych przekazywanych na mocy 
porozumienia UE-USA „Safe Harbour” 

lub wszelkich innych porozumień 
zawartych na mocy decyzji Komisji 
Europejskiej w tej sprawie. Samo 

porozumienie dot. programu „Safe 
Harbour” jest nieważne ze względu na 

brak adekwatności ochrony danych 
osobowych.

Komisja Europejska 
przyjęła decyzję w 

sprawie Privacy
Shield.

W maju 2018 r. Sąd Najwyższy 
Irlandii zwrócił się do TSUE z 

kilkoma pytaniami dotyczącymi 
ważności Standardowych 
Klauzul Umownych (SCC) i 

Tarczy Prywatności, 
koncentrując się na tym, czy 

przekazywanie danych w 
ramach SCC i Tarczy Prywatności 

narusza art. 7, 8, 47 i 52 Karty 
Praw Podstawowych UE (Karta).

16 lipca 2020 roku 
TSUE wydał wyrok w 

sprawi „Schrems II”. W 
wyroku stwierdzono 
nieważność Tarczy 
Prywatności. SCC 

pozostaje w mocy.
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W przełomowym wyroku w sprawie C-311/18: Komisarz ds. ochrony danych osobowych przeciwko Facebook 
Ireland Limited i Maximillianowi Schremsowi (Schrems II), wydanym 16 lipca 2020 r., TSUE uznał, że co do 
zasady SCC są ważne, natomiast stwierdził nieważność Tarczy Prywatności.

ORZECZENIE SCHREMS II

Główne przyczyny

Tarcza Prywatności

• TSUE stwierdził, że amerykański program nadzoru nie ogranicza się do tego, co jest ściśle niezbędne i proporcjonalne zgodnie z wymogami prawa 
UE, a zatem nie spełnia wymogów art. 52 Karty Praw Podstawowych UE.

• Ponadto TSUE stwierdził, że w odniesieniu do nadzoru w USA osoby, których dane są tam przekazywane, nie mają możliwości dochodzenia 
ochrony swoich praw na drodze sądowej, a zatem nie mają prawa do skutecznego środka prawnego w USA jak wymaga tego art. 47 Karty Praw 
Podstawowych UE.

Standardowe Klauzule Umowne

• TSUE potwierdził ważność SCC, ale uznał, że organizacje przekazujące dane muszą sprawdzać (na zasadzie case-by-case) czy prawo obowiązujące 
w państwie, do którego przekazywane są dane osobowe, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych na podstawie
SCC, a jeżeli poziom ochrony nie jest odpowiedni - organizacje te muszą zapewnić dodatkowe zabezpieczenia albo zawiesić przekazywanie.

• W wyroku nałożono na unijne organy ochrony danych wymóg zawieszania przekazywania danych osobowych w tych przypadkach, w których
nie można zapewnić odpowiedniego poziomu ich ochrony.
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Organizacje powinny podjąć zdecydowane kroki w celu potwierdzenia, że transfery danych, za które 
są odpowiedzialne, są zgodne z RODO i wyrokiem TSUE

1

3 Przestawienie się z Tarczy Prywatności na alternatywne
zabezpieczenia

Jeżeli dana organizacja korzystała z Tarczy Prywatności jako 
podstawy do transferu danych do USA, powinna teraz podjąć 
kroki w celu zapewnienia ochrony w ramach innego 
zabezpieczenia, takiego jak np. Standardowe Klauzule Umowne.

Ocena Przekazywania Danych

Organizacje powinny ocenić międzynarodowy przepływ 
danych (a w szczególności do USA) oraz ustalić podstawę 

przekazywania - Tarcza Prywatności, Standardowe Klauzule 
Umowne czy też Wiążące Reguły Korporacyjne, a także 
dokonać analizy przepisów prawa w państwie odbiorcy.

Analiza wytycznych organów nadzoru

Kiedy TSUE unieważnił „Safe Harbour” w 2015 r., organy nadzorcze 
uznały, że organizacje potrzebują wskazówek i czasu na wdrożenie 
wniosków wynikających z orzeczenia. Oczekuje się, że i tym razem 
organy nadzorcze przyjmą takie samo podejście i przedstawią 
jasne wytyczne dotyczące niezbędnych środków i terminów.

Opracowanie Modelu Oceny Ryzyka Transferu 
Danych

Z zastrzeżeniem wytycznych organów nadzorczych, 
organizacje powinny określić i wdrożyć Model Oceny Ryzyka 

związanego z przekazywaniem danych osobowych w celu 
zrozumienia, do których krajów przekazują dane osobowe, 

oceny czy organy publiczne w tym kraju mogłyby być 
uprawnione do dostępu do danych, ustalenia zasad i 

podstawy takiego dostępu, a także oceny środków 
bezpieczeństwa danych podczas tranzytu.

2

4

KROKI, KTÓRE POWINNY PODJĄĆ ORGANIZACJE
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