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MAJĄC NA UWADZE, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska zobowiązują się zapewnić wysoki poziom ochrony 
informacji osobowych wymienianych w kontekście zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowa
wczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, w tym terroryzmu; 

ZAMIERZAJĄC ustanowić trwałe ramy prawne ułatwiające wymianę informacji, co jest kluczowe dla zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, w tym 
terroryzmu, w trosce o ochronę swych demokratycznych społeczeństw i wspólnych wartości; 

ZAMIERZAJĄC w szczególności ustanowić standardy ochrony wymiany informacji osobowych na podstawie zarówno 
obowiązujących obecnie, jak i przyszłych umów zawartych między USA a UE i jej państwami członkowskimi 
w dziedzinie zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 
zabronionych, w tym terroryzmu; 

UZNAJĄC, że niektóre obowiązujące umowy między stronami dotyczące przetwarzania informacji osobowych wykazały, 
że umowy te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych w ramach tych umów, strony potwierdzają, że niniejszej 
umowy nie należy interpretować jako wprowadzającej do tych umów zmiany, warunki lub innego rodzaju odstępstwa; 
odnotowując jednakże fakt, że obowiązki ustanowione w art. 19 niniejszej umowy, który dotyczący sądowych środków 
zaskarżenia, miałyby zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przypadków przekazywania danych, które wchodzą 
w zakres niniejszej umowy, oraz że jest to bez uszczerbku dla jakiegokolwiek przyszłego przeglądu lub zmiany tych 
umów zgodnie z ich treścią; 

UZNAJĄC ugruntowane tradycje obu stron w zakresie poszanowania prawa do prywatności, w tym te odzwierciedlone 
w zasadach ochrony prywatności i danych osobowych do celów egzekwowania prawa opracowanych przez grupę 
kontaktową wysokiego szczebla UE-USA ds. wymiany informacji oraz ochrony prywatności i danych osobowych, 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i mających zastosowanie przepisach UE, w konstytucji Stanów Zjedno
czonych i mających zastosowanie przepisach USA oraz w zasadach uczciwej praktyki informacyjnej opracowanych 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; oraz 

UZNAJĄC zasady proporcjonalności i konieczności oraz zasadności i racjonalności, wprowadzone w życie przez strony 
w ich odpowiednich ramach prawnych; 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI I UNIA EUROPEJSKA UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Cel umowy 

1. Celem niniejszej umowy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony informacji osobowych i wzmocnienie 
współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi w zakresie zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, w tym 
terroryzmu. 

2. W tym celu niniejsza umowa ustanawia ramy ochrony informacji osobowych przekazywanych między Stanami 
Zjednoczonymi, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony. 

3. Niniejsza umowa sama w sobie nie jest podstawą prawną dla jakiegokolwiek przekazywania informacji 
osobowych. Do przekazywania takich danych zawsze wymagana jest podstawa prawna. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszej umowy:  

1) „informacje osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub 
pośrednio, przez powołanie się w szczególności na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; 
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2) „przetwarzanie informacji osobowych” oznacza każdą operację lub zbiór operacji obejmujących zbieranie, 
utrzymanie, wykorzystanie, modyfikację, organizację lub porządkowanie, ujawnienie lub rozpowszechnianie tych 
informacji lub dysponowanie nimi;  

3) „strony” oznaczają Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki;  

4) „państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej;  

5) „właściwy organ” oznacza, w przypadku Stanów Zjednoczonych, krajowy organ ścigania USA odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępczości, prowadzenie postępowań przygotowawczych, wykrywanie i ściganie czynów 
zabronionych, w tym terroryzmu, a w przypadku Unii Europejskiej – organ Unii Europejskiej i organ danego 
państwa członkowskiego odpowiedzialny za zapobieganie przestępczości, prowadzenie postępowań przygotowa
wczych, wykrywanie i ściganie czynów zabronionych, w tym terroryzmu. 

Artykuł 3 

Zakres 

1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do informacji osobowych przekazywanych między właściwymi organami jednej 
ze stron a właściwymi organami drugiej strony, lub przekazywanych w inny sposób zgodnie z zawartą między Stanami 
Zjednoczonymi a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umową w sprawie zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, w tym terroryzmu. 

2. Niniejsza umowa nie ma wpływu i jest bez uszczerbku dla przekazywania danych lub innych form współpracy 
innych niż te, o których mowa w art. 2 ust. 5, między organami państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych 
odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. 

Artykuł 4 

Niedyskryminacja 

Każda ze stron wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy do celów ochrony informacji 
osobowych własnych obywateli i obywateli drugiej strony niezależnie od ich obywatelstwa i bez arbitralnej lub nieuza
sadnionej dyskryminacji. 

Artykuł 5 

Skutki umowy 

1. Niniejsza umowa stanowi, w stosownych przypadkach, uzupełnienie, lecz nie zastąpienie, postanowień 
dotyczących ochrony informacji osobowych określonych w umowach międzynarodowych zawartych między stronami 
lub między Stanami Zjednoczonymi a państwami członkowskimi, dotyczących kwestii objętych zakresem niniejszej 
umowy. 

2. Strony podejmują wszelkie niezbędne środki w celu wdrożenia niniejszej umowy, w tym w szczególności swoich 
zobowiązań w zakresie dostępu do danych, ich sprostowania oraz administracyjnych i sądowych środków zaskarżenia 
przysługujących osobom fizycznym, których te dane dotyczą. Środki ochrony i środki prawne określone w niniejszej 
umowie przysługują osobom fizycznym i podmiotom w sposób, w jaki są one wdrażane w mających zastosowanie 
przepisach krajowych każdej ze stron. W przypadku Stanów Zjednoczonych zobowiązania tego państwa mają 
zastosowanie w sposób zgodny z jego podstawowymi zasadami federalizmu. 

3. Wykonując ust. 2, przetwarzanie informacji osobowych przez Stany Zjednoczone, jak i Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, w odniesieniu do spraw wchodzących w zakres niniejszej umowy, uznaje się za zgodne 
z odpowiednim prawodawstwem stron dotyczącym ochrony danych, wprowadzającym ograniczenia lub warunki 
międzynarodowego przekazywania informacji osobowych, i nie wymaga się dodatkowego zezwolenia na mocy takiego 
prawodawstwa. 
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Artykuł 6 

Celowość i ograniczenia stosowania 

1. Przekazanie informacji osobowych odbywa się w określonych celach dozwolonych podstawą prawną mającą 
zastosowanie do danego przypadku przekazania informacji, jak określono w art. 1. 

2. Dalsze przetwarzanie informacji osobowych przez jedną ze stron nie może być niezgodne z celami, dla których 
zostały one przekazane. Zgodne przetwarzanie obejmuje przetwarzanie realizujące postanowienia istniejących umów 
międzynarodowych i pisemnych ram międzynarodowych w sprawie zapobiegania poważnym przestępstwom, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania poważnych czynów zabronionych. Wszelkie 
przetwarzanie takich informacji osobowych przez inne krajowe organy ścigania, organy regulacyjne lub administracyjne 
musi odbywać się z poszanowaniem innych postanowień niniejszej umowy. 

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla możliwości nałożenia przez właściwy organ przekazujący dane 
dodatkowych warunków w danej sprawie, w zakresie w jakim zezwalają na to mające zastosowanie ramy prawne 
dotyczące zezwoleń na przekazywanie danych. Warunki takie nie obejmują ogólnych warunków ochrony danych, tj. nie 
nakłada się warunków, które nie są związane z konkretnymi okolicznościami danej sprawy. Jeżeli odnośne informacje 
podlegają warunkom, właściwy organ odbierający dane musi ich przestrzegać. Właściwy organ przekazujący informacje 
może również zażądać od organu odbierającego przedstawienia wyjaśnień na temat sposobu wykorzystania 
przekazanych informacji. 

4. W przypadku zawarcia przez Stany Zjednoczone, z jednej strony, i Unię Europejską lub jej państwo członkowskie, 
z drugiej strony, umowy w sprawie przekazywania informacji osobowych innych niż dotyczących konkretnych spraw, 
postępowań przygotowawczych lub ściagania, konkretne cele, w jakich informacje te są przekazywane i przetwarzane, 
określa się dodatkowo w tej umowie. 

5. Strony zapewniają w swoich odpowiednich przepisach przetwarzanie informacji osobowych w sposób, który jest 
bezpośrednio zgodny z celami tego przetwarzania oraz nie wykracza poza te cele i nie jest nadmiernie szeroki 
w stosunku do tych celów. 

Artykuł 7 

Dalsze przekazywanie informacji 

1. Jeśli właściwy organ jednej strony przekazał informacje osobowe dotyczące konkretnej sprawy właściwemu 
organowi drugiej strony, informacje te mogą zostać przekazane państwu niezwiązanemu postanowieniami niniejszej 
umowy lub organowi międzynarodowemu tylko po otrzymaniu uprzedniej zgody od właściwego organu, który 
pierwotnie przekazał te informacje. 

2. Przy udzielaniu zgody na przekazanie informacji zgodnie z ust. 1 właściwy organ, który pierwotnie przekazał 
informacje, uwzględnia wszystkie istotne czynniki takie jak waga czynu zabronionego, cele pierwotnego przekazania 
informacji oraz to, czy państwo niezwiązane postanowieniami niniejszej umowy lub odnośny organ międzynarodowy 
zapewnia odpowiedni poziom ochrony informacji osobowych. Organ może także objąć przekazanie szczególnymi 
warunkami. 

3. W przypadku zawarcia przez Stany Zjednoczone, z jednej strony, i Unię Europejską lub jej państwo członkowskie, 
z drugiej strony, umowy w sprawie przekazywania informacji osobowych innych niż dotyczących konkretnych spraw, 
postępowań przygotowawczych lub ścigania, dalsze przekazywanie tych informacji osobowych może odbywać się 
wyłącznie zgodnie z konkretnymi warunkami określonymi w tej umowie, które należycie uzasadniają dalsze przekazanie 
tych informacji. Umowa przewiduje również odpowiednie mechanizmy przekazywania informacji między właściwymi 
organami. 

4. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie może być interpretowane jako naruszające jakiekolwiek wymogi, 
obowiązki lub praktyki, zgodnie z którymi przed dalszym przekazaniem informacji innemu państwu lub organowi 
związanemu postanowieniami niniejszej umowy należy otrzymać uprzednią zgodę od właściwego organu, który 
pierwotnie przekazał informacje, pod warunkiem że poziom ochrony danych w takim państwie lub organie nie stanowi 
podstawy do odmówienia zgody na takie przekazanie danych lub do nałożenia określonych warunków takiego 
przekazania danych. 
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Artykuł 8 

Utrzymanie jakości i integralności informacji 

Strony podejmują rozsądne środki w celu zapewnienia, aby informacje osobowe były utrzymywane z zachowaniem 
takiej prawidłowości, odpowiedniości, terminowości i kompletności, jaka jest konieczna i stosowna dla ich przetwarzania 
zgodnie z prawem. W tym celu właściwe organy ustanawiają procedury, których celem jest zapewnienie jakości 
i integralności informacji osobowych, obejmujące następujące elementy: 

a)  środki, o których mowa w art. 17; 

b)  jeśli właściwy organ przekazujący informacje stwierdzi poważne wątpliwości co do odpowiedniości, terminowości, 
kompletności i prawidłowości tych informacji osobowych lub oceny, którą przekazał, powiadamia o tym, o ile to 
możliwe, właściwy organ odbierający informacje; 

c)  jeśli właściwy organ odbierający informacje stwierdzi poważne wątpliwości co do odpowiedniości, terminowości, 
kompletności i prawidłowości informacji osobowych otrzymanych od organu rządowego lub oceny przeprowadzonej 
przez właściwy organ przekazujący informacje w zakresie ich prawidłowości lub wiarygodności źródła, powiadamia 
o tym, o ile to możliwe, właściwy organ przekazujący informacje. 

Artykuł 9 

Bezpieczeństwo informacji 

Strony zapewniają wprowadzenie odpowiednich uzgodnień technicznych, uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa 
i uzgodnień organizacyjnych w celu ochrony informacji osobowych przed wystąpieniem poniższych zdarzeń: 

a)  przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia; 

b)  przypadkowej utraty; oraz 

c)  nieuprawnionego ujawnienia, modyfikacji, dostępu lub innego rodzaju przetwarzania. 

Uzgodnienia takie obejmują odpowiednie zabezpieczenia dotyczące wydawania zezwoleń wymaganych do dostępu do 
informacji osobowych. 

Artykuł 10 

Powiadomienie o incydencie związanym z bezpieczeństwem informacji 

1. Po ujawnieniu incydentu związanego z przypadkową utratą lub zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, 
ujawnieniem lub modyfikacją informacji osobowych, w przypadku którego występuje znaczne ryzyko wyrządzenia 
szkody, właściwy organ odbierający informacje niezwłocznie ocenia prawdopodobieństwo i zakres szkody względem 
osób fizycznych oraz względem integralności programu właściwego organu przekazującego informacje, i niezwłocznie 
podejmuje odpowiednie działania w celu ograniczenia takiej szkody. 

2. Działania mające na celu ograniczenie szkody obejmują powiadomienie właściwego organu przekazującego dane. 
Powiadomienie to może jednak: 

a)  zawierać odpowiednie ograniczenia w zakresie dalszego przekazywania powiadomienia; 

b)  zostać opóźnione lub pominięte, gdy powiadomienie takie może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu; 

c)  zostać opóźnione, gdy powiadomienie takie może zagrażać operacjom w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

3. Działania mające na celu ograniczenie szkody obejmują również powiadomienie danej osoby fizycznej, jeśli jest to 
stosowne po uwzględnieniu okoliczności danego incydentu, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrażać: 

a)  bezpieczeństwu publicznemu lub narodowemu; 

b)  czynnościom postępowań urzędowych, postępowaniom przygotowawczym lub innym postępowaniom; 

c)  zapobieganiu przestępczości, wykrywaniu, prowadzeniu postępowań przygotowawczych i ściganiu czynów 
zabronionych; 

d)  prawom i wolnościom innych osób, w szczególności ochronie ofiar i świadków. 

4. Właściwe organy uczestniczące w przekazywaniu informacji osobowych mogą zwracać się o informacje w sprawie 
danego incydentu i reakcji na niego. 
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Artykuł 11 

Przechowywanie wykazów 

1. Strony ustanawiają skuteczne metody wykazywania zgodności z prawem operacji przetwarzania informacji 
osobowych, które mogą obejmować wykorzystanie ewidencji lub innych rodzajów wykazów. 

2. Właściwe organy mogą wykorzystywać takie ewidencje lub wykazy w celu utrzymania prawidłowego funkcjo
nowania odnośnych baz danych lub plików, zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych oraz w razie 
konieczności w celu przeprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych. 

Artykuł 12 

Okres zatrzymywania informacji 

1. Strony zapewniają w swoich mających zastosowanie ramach prawnych określone okresy zatrzymywania wykazów 
zawierających informacje osobowe, których celem jest zapewnienie, by informacje osobowe nie były zatrzymywane 
dłużej, niż jest to konieczne i stosowne. Te okresy zatrzymywania informacji uwzględniają cele przetwarzania, charakter 
danych i organ przetwarzający te dane, wpływ na stosowne prawa i interesy osób, których dane te dotyczą, oraz inne 
mające zastosowanie względy prawne. 

2. W przypadku zawarcia przez Stany Zjednoczone, z jednej strony, i Unię Europejską lub jej państwo członkowskie, 
z drugiej strony, umowy w sprawie przekazywania informacji osobowych innych niż dotyczących konkretnych spraw, 
postępowań przygotowawczych lub ścigania, umowy te będą zawierać szczegółowe, wzajemnie uzgodnione postano
wienia dotyczące okresów zatrzymywania informacji. 

3. Strony ustanawiają procedury okresowego przeglądu okresu zatrzymywania informacji w celu stwierdzenia, czy 
zmienione okoliczności wymagają dalszej modyfikacji mającego zastosowanie okresu. 

4. Strony publikują lub w inny sposób udostępniają publicznie informacje o długości tych okresów zatrzymywania 
informacji. 

Artykuł 13 

Szczególne kategorie informacji osobowych 

1. Przetwarzanie informacji osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub inne, przynależność do związków zawodowych oraz informacji osobowych dotyczących stanu 
zdrowia i życia seksualnego odbywa się wyłącznie przy zagwarantowaniu odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych 
prawem. Takie odpowiednie zabezpieczenia mogą obejmować: ograniczenie celów, dla których informacje mogą być 
przetwarzane, takiej jak zezwolenie na przetwarzanie jedynie w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach; 
maskowanie, usuwanie lub blokowanie tych informacji po osiągnięciu celu, dla którego były one przetwarzane; 
ograniczenie liczby osób upoważnionych do dostępu do tych informacji; wymóg odbycia specjalistycznych szkoleń 
przez pracowników, którzy mają dostęp do tych informacji; wymóg zatwierdzenia przez organ nadzoru w celu 
uzyskania dostępu do tych informacji; lub inne środki ochronne. Zabezpieczenia te należycie uwzględniają charakter 
informacji, szczególną wrażliwość tych informacji oraz cel, w jakim są one przetwarzane. 

2. W przypadku zawarcia przez Stany Zjednoczone, z jednej strony, i Unię Europejską lub jej państwo członkowskie, 
z drugiej strony, umowy w sprawie przekazywania informacji osobowych innych niż dotyczących konkretnych spraw, 
postępowań przygotowawczych lub ścigania, umowa ta będzie zawierać dodatkowe szczegółowe postanowienia 
dotyczące standardów i warunków przetwarzania takich informacji, z należytym uwzględnieniem charakteru tych 
informacji i celu, w jakim są wykorzystywane. 

Artykuł 14 

Odpowiedzialność 

1. Strony ustanawiają środki na rzecz wspierania odpowiedzialności za przetwarzanie informacji osobowych 
w ramach niniejszej umowy przez ich właściwe organy, jak i ich inne organy, którym informacje osobowe zostały 
przekazane. Środki te obejmują powiadomienie o zabezpieczeniach mających zastosowanie do przekazywania informacji 
osobowych zgodnie z niniejszą umową i o warunkach, które mogły zostać nałożone przez właściwy organ przekazujący 
informacje zgodnie z art. 6 ust. 3. Na poważne uchybienia należy reagować za pomocą odpowiednich i odstraszających 
sankcji karnych, cywilnych lub administracyjnych. 
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2. Środki określone w ust. 1 obejmują, w stosownych przypadkach, wstrzymanie przekazywania informacji 
osobowych organom składowych jednostek terytorialnych stron nieobjętych niniejszą umową, które nie zapewniły 
skutecznej ochrony informacji osobowych, mając na uwadze cel niniejszej Umowy, a w szczególności postanowienia 
niniejszej umowy dotyczące celowości i ograniczeń stosowania i dalszego przekazywania informacji. 

3. W przypadku zarzutów dotyczących niewłaściwego wdrożenia niniejszego artykułu strona może zwrócić się do 
drugiej strony o dostarczenie odpowiednich informacji, w tym, w stosownych przypadkach, na temat środków podjętych 
na mocy niniejszego artykułu. 

Artykuł 15 

Decyzje zautomatyzowane 

Decyzje wywołujące znaczące niekorzystne skutki dotyczące odnośnych interesów danej osoby fizycznej nie mogą być 
oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji osobowych bez udziału człowieka, chyba że 
zezwalają na to przepisy krajowe i zapewniono odpowiednie zabezpieczenia obejmujące możliwość interwencji 
człowieka. 

Artykuł 16 

Dostęp 

1. Strony zapewniają, by każda osoba fizyczna miała prawo do ubiegania się o dostęp do swoich informacji 
osobowych i uzyskania dostępu, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ust. 2. O taki dostęp można ubiegać się 
i uzyskać go od właściwego organu zgodnie z mającymi zastosowanie ramami prawnymi państwa, w którym o to 
wystąpiono. 

2. Uzyskanie takich informacji w konkretnej sprawie może podlegać odpowiednim ograniczeniom przewidzianym 
w prawie krajowym, przy uwzględnieniu uzasadnionych interesów danej osoby fizycznej, tak aby: 

a)  chronić prawa i wolności innych osób, w tym ich prywatność; 

b)  zapewnić bezpieczeństwo publiczne i narodowe; 

c)  chronić wrażliwe informacje dotyczące egzekwowania prawa; 

d)  unikać zakłócania czynności postępowań urzędowych lub sądowych, postępowań przygotowawczych lub innych 
postępowań; 

e)  unikać utrudniania zapobieganie przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych oraz wykonywanie kar; 

f)  w inny sposób chronić interesy określone w prawodawstwie dotyczącym wolności informacji i publicznego dostępu 
do dokumentów. 

3. Nie nakłada się na osobę fizyczną nadmiernych kosztów jako warunku uzyskania dostępu do swoich informacji 
osobowych. 

4. Osoba fizyczna jest uprawniona do upoważnienia, jeśli jest to dozwolone na mocy mającego zastosowanie prawa 
krajowego, organu nadzoru lub innego przedstawiciela do złożenia wniosku o dostęp w jej imieniu. 

5. W przypadku odmowy lub ograniczenia dostępu właściwy organ bez zbędnej zwłoki przedstawi danej osobie 
fizycznej lub jej należycie upoważnionemu przedstawicielowi, o którym mowa w ust. 4, powody odmowy lub 
ograniczenia dostępu. 

Artykuł 17 

Sprostowanie 

1. Strony zapewniają, by każda osoba fizyczna miała prawo ubiegania się o poprawienie lub sprostowanie swoich 
informacji osobowych, które jej zdaniem są nieprawidłowe lub były przetwarzane w niewłaściwy sposób. Poprawienie 
lub sprostowanie informacji może obejmować ich uzupełnienie, usunięcie, zablokowanie lub inne środki lub metody 
eliminowania nieprawidłowości lub niewłaściwego przetwarzania. O takie poprawienie lub sprostowanie można ubiegać 
się i uzyskać je od właściwego organu zgodnie z mającymi zastosowanie ramami prawnymi państwa, w którym o to 
wystąpiono. 
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2. W przypadku gdy właściwy organ odbierający stwierdzi na podstawie: 

a)  wniosku, o którym mowa w ust. 1; 

b)  powiadomienia przez podmiot przekazujący informacje; lub 

c)  własnych postępowań przygotowawczych lub czynności; 

że informacje, które otrzymał na podstawie niniejszej umowy są nieprawidłowe lub były niewłaściwie przetwarzane, 
podejmuje odpowiednie środki służące ich uzupełnieniu, usunięciu, zablokowaniu lub w stosownych przypadkach inne 
metody ich poprawienia lub sprostowania. 

3. Osoba fizyczna jest uprawniona do upoważnienia, jeśli jest to dozwolone na mocy mającego zastosowanie prawa 
krajowego, organu nadzoru lub innego przedstawiciela do dochodzenia poprawienia lub sprostowania informacji w jej 
imieniu. 

4. W przypadku odmowy lub ograniczenia zakresu poprawienia lub sprostowania informacji właściwy organ bez 
zbędnej zwłoki przedstawi danej osobie fizycznej lub jej należycie upoważnionemu przedstawicielowi, o którym mowa 
w ust. 3, odpowiedź zawierającą powody odmowy lub ograniczenia zakresu poprawienia lub sprostowania. 

Artykuł 18 

Administracyjne środki zaskarżenia 

1. Strony zapewniają, że każda osoba fizyczna ma prawo do skorzystania z administracyjnych środków zaskarżenia, 
jeśli uzna, że jej wniosek o dostęp na podstawie art. 16 lub wniosek o sprostowanie nieprawidłowych informacji lub 
informacji niewłaściwie przetwarzanych na podstawie art. 17 został niesłusznie odrzucony. Środek taki wnosi się 
i dochodzi się go przed właściwym organem zgodnie z mającymi zastosowanie ramami prawnymi państwa, w którym 
środek ten wniesiono. 

2. Osoba fizyczna jest uprawniona do upoważnienia, jeśli jest to dozwolone na mocy mającego zastosowanie prawa 
krajowego, organu nadzoru lub innego przedstawiciela do wniesienia administracyjnych środków zaskarżenia w jej 
imieniu. 

3. Właściwy organ, do którego się zwrócono, przeprowadza odpowiednie czynności wyjaśniające i kontrolne 
i niezwłocznie odpowiada na piśmie, w tym w formie elektronicznej, informując o ich wynikach, w tym o podjętych 
w stosownych przypadkach działaniach usprawniających lub naprawczych. Postanowienia dotyczące powiadomienia 
o procedurze ubiegania się o nadzwyczajne administracyjne środki zaskarżenia zawarto w art. 20. 

Artykuł 19 

Sądowe środki zaskarżenia 

1. Strony zapewniają w swoich mających zastosowanie ramach prawnych, z zastrzeżeniem wszelkich wymogów 
uprzedniego wyczerpania administracyjnych środków zaskarżenia, by każdy obywatel danej strony miał prawo do 
kontroli sądowej: 

a)  odmowy przez właściwy organ dostępu do wykazów zawierających ich informacje osobowe; 

b)  odmowy przez właściwy organ wprowadzenia zmian w wykazach zawierających ich informacje osobowe; oraz 

c)  niezgodnego z prawem ujawnienia takich informacji świadomie lub celowo; w takim przypadku należy przewidzieć 
możliwość uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę. 

2. O taką kontrolę sądową można ubiegać się i można ją uzyskać zgodnie z mającymi zastosowanie ramami 
prawnymi państwa, w którym o nią wystąpiono. 

3. Ustępy 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych kontroli sądowych dotyczących przetwarzania 
informacji osobowych osób fizycznych zgodnie z prawem państwa, w którym złożono odnośny wniosek. 

4. W przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszej umowy art. 26 ust. 2 lub art. 29 ust. 3 nie stanowią 
podstawy do ubiegania się o sądowe środki zaskarżenia, które nie są już dostępne na mocy prawa danej strony. 
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Artykuł 20 

Przejrzystość 

1. Strony zapewniają powiadomienie osoby fizycznej, w odniesieniu do jej informacji osobowych, które to powiado
mienie może być dokonane przez właściwe organy poprzez publikację powiadomień ogólnych lub poprzez konkretne 
powiadomienie, w formie i terminie przewidzianymi przez prawo mające zastosowanie do organu dokonującego 
powiadomienia, w odniesieniu do: 

a)  celów przetwarzania takich informacji przez ten organ; 

b)  celów, dla których informacje te mogą być udostępniane innym organom; 

c)  przepisów lub zasad, na jakich odbywa się takie przetwarzanie; 

d)  stron trzecich, którym informacje te są ujawniane; oraz 

e)  dostępu do informacji, ich poprawiania lub sprostowania oraz dostępnych środków zaskarżenia. 

2. Taki wymóg powiadomienia podlega uzasadnionym ograniczeniom przewidzianym w prawie krajowym 
w odniesieniu do kwestii określonych w art. 16 ust. 2 lit. a)-f). 

Artykuł 21 

Skuteczny nadzór 

1. Strony ustanawiają jeden lub większą liczbę publicznych organów nadzoru, które: 

a)  posiadają uprawnienia i wykonują funkcje w zakresie niezależnego nadzoru, w tym przeglądu, prowadzenia 
postępowań i interwencji, w stosownych przypadkach z urzędu; 

b)  posiadają uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania skarg wniesionych przez osoby fizyczne w odniesieniu do 
środków wdrażających niniejszą umowę; oraz 

c)  są uprawnione, w stosownych przypadkach, do wnoszenia o ściganie lub wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
w odniesieniu do naruszenia prawa dotyczącego niniejszej umowy. 

2. Unia Europejska zapewnia nadzór na mocy niniejszego artykułu przez organy ds. ochrony danych UE i państw 
członkowskich. 

3. Stany Zjednoczone zapewniają nadzór na mocy niniejszego artykułu łącznie przez więcej niż jeden organ; organy 
te mogą obejmować m.in. inspektorów generalnych, głównych urzędników ds. ochrony prywatności, urzędy rządowe ds. 
rozliczalności, komisje nadzoru prywatności i swobód obywatelskich, a także inne odpowiednie organy wykonawcze 
i ustawodawcze rozpatrujące odwołania w sprawach dotyczących prywatności i swobód obywatelskich. 

Artykuł 22 

Współpraca między organami nadzoru 

1. Konsultacje między organami prowadzącymi nadzór zgodnie z art. 21 odbywają się odpowiednio w odniesieniu do 
wykonywania funkcji związanych z niniejszą umową, w celu zapewnienia skutecznego wykonania postanowień art. 16, 
17 i 18. 

2. Strony ustanawiają krajowe punkty kontaktowe, które będą pomagać w ustaleniu organu nadzoru, do którego 
należy zwrócić się w danej sprawie. 

Artykuł 23 

Wspólny przegląd 

1. Strony będą dokonywać okresowych przeglądów strategii i procedur służących wdrażaniu niniejszej umowy oraz 
ich skuteczności. We wspólnych przeglądach należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię skutecznego wdrażania 
środków ochrony na mocy art. 14 dotyczącego odpowiedzialności, art. 16 dotyczącego dostępu do informacji, art. 17 
dotyczącego sprostowania informacji, art. 18 dotyczącego administracyjnych środków zaskarżenia oraz art. 19 
dotyczącego sądowych środków zaskarżenia. 
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2. Pierwszy wspólny przegląd przeprowadzony zostanie nie później niż trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej 
umowy, a następne w regularnych odstępach czasu. Strony wspólnie określają z wyprzedzeniem ich tryb i warunki oraz 
przekazują sobie informacje o składzie swoich delegacji, które powinny obejmować przedstawicieli publicznych organów 
nadzoru, o których mowa w art. 21 dotyczącym skutecznego nadzoru, a także przedstawicieli organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości. Ustalenia przeglądów podaje się do wiadomości publicznej. 

3. Jeśli strony lub Stany Zjednoczone i państwo członkowskie zawarły inną umowę, której przedmiot jest również 
objęty zakresem niniejszej umowy, i która przewiduje wspólne przeglądy, nie powiela się takich wspólnych przeglądów 
i w odpowiednim stopniu ich ustalenia uwzględnia się w ustaleniach wspólnego przeglądu dokonywanego w ramach 
niniejszej umowy. 

Artykuł 24 

Notyfikacja 

1. Stany Zjednoczone notyfikują Unii Europejskiej informacje o wszelkich decyzjach podjętych przez organy USA 
w odniesieniu do art. 19 oraz o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie. 

2. Strony dokładają wszelkich starań, aby powiadamiać się wzajemnie o wprowadzeniu w życie wszelkich aktów 
ustawodawczych lub przepisów wykonawczych mających istotny wpływ na wdrażanie niniejszej umowy, w miarę 
możliwości przed ich wejściem w życie. 

Artykuł 25 

Konsultacje 

Wszelkie spory związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy są przedmiotem konsultacji między 
stronami w celu osiągnięcia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie strony. 

Artykuł 26 

Zawieszenie 

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy każda ze stron może zawiesić niniejszą umowę 
w całości lub w części po pisemnej notyfikacji drugiej stronie drogą dyplomatyczną. Taka pisemna notyfikacja może 
nastąpić dopiero po rozsądnym okresie konsultacji, w wyniku których nie osiągnięto rozwiązania danej kwestii, 
a zawieszenie wchodzi w życie dwadzieścia dni od daty otrzymania takiej notyfikacji. Zawieszenie takie może zostać 
zniesione przez stronę zawieszającą po pisemnej notyfikacji drugiej strony. Zawieszenie zostaje zniesione natychmiast 
po otrzymaniu takiej notyfikacji. 

2. Niezależnie od wszelkich przypadków zawieszenia niniejszej umowy dane osobowe objęte jej zakresem 
i przekazane przed jej zawieszeniem są nadal przetwarzane zgodnie z niniejszą umową. 

Artykuł 27 

Terytorialny zakres stosowania 

1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do Danii, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, jeśli Komisja Europejska 
poinformuje Stany Zjednoczone na piśmie, że Dania, Zjednoczone Królestwo lub Irlandia podjęły decyzję o związaniu 
się niniejszą umową. 
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2. Jeśli Komisja Europejska poinformuje Stany Zjednoczone przed wejściem w życie niniejszej umowy, że będzie ona 
miała zastosowanie do Danii, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, niniejsza umowa ma zastosowanie w odniesieniu 
do tych państw od dnia jej wejścia w życie. 

3. Jeśli Komisja Europejska poinformuje Stany Zjednoczone po wejściu w życie niniejszej umowy, że ma ona 
zastosowanie wobec Danii, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, umowa ma zastosowanie w odniesieniu do tych 
państw od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu powiadomienia przez Stany Zjednoczone. 

Artykuł 28 

Okres obowiązywania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

Artykuł 29 

Wejście w życie i rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony wymieniły 
notyfikacje o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur związanych z jej wejściem w życie. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę drogą dyploma
tyczną. Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przez 
drugą stronę. 

3. Niezależnie od wszelkich przypadków rozwiązania niniejszej umowy informacje osobowe objęte jej zakresem 
i przekazane przed jej zawieszeniem są nadal przetwarzane zgodnie z niniejszą umową. 

NA DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszą umowę. 

Sporządzono w Amsterdamie dnia drugiego czerwca roku dwa tysiące szesnastego w dwóch oryginalnych 
egzemplarzach w języku angielskim. Zgodnie z prawem UE niniejsza umowa zostaje sporządzona przez UE również 
w języku bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, 
łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, 
szwedzkim, węgierskim i włoskim. Te dodatkowe wersje językowe można uwierzytelnić poprzez wymianę not 
dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W razie rozbieżności między autentycznymi 
wersjami językowymi rozstrzygająca jest wersja w języku angielskim. 

W imieniu Unii Europejskiej  W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki   
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