ZAŁĄCZNIK 1: DEFINICJE
•

“Państwo trzecie” oznacza każde państwo, które nie jest państwem członkowskim EOG.

•

“EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy i obejmuje państwa członkowskie Unii
Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. RODO dotyczy tych ostatnich na mocy
Porozumienia o EOG, w szczególności jego załącznika XI and protokołu 37.

•

“RODO” odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

•

“Karta” odnosi się do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, OJ C 326, 26.10.2012 r.,
s. 391–407.

•

“TSUE” lub “Trybunał” odnosi się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stanowi on
organ sądowy Unii Europejskiej i, we współpracy z sądami i trybunałami państw członkowskich,
zapewnia jednolite stosowanie i interpretację prawa UE.

•

“Podmiot przekazujący dane” oznacza administratora lub podmiot przekazujący w ramach EOG,
który przekazuje dane osobowe do administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie
trzecim.

•

“Podmiot odbierający dane” oznacza administratora lub podmiot przekazujący w państwie
trzecim, który otrzymuje lub uzyskuje dostęp do danych osobowych przekazywanych z EOG.

•

“Narzędzie przekazywania z/na podstawie art. 46 RODO”: odnosi się do odpowiednich
zabezpieczeń na mocy artykułu 46 RODO, które podmioty przekazujące dane powinny wdrożyć
przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego, w razie braku decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy artykułu 45 ust. 3 RODO. Artykuł 46 ust. 2
i ust. 3 RODO zawiera listę narzędzi przekazywania z artykułu 46 RODO, które administratorzy
lub podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać.

•

“SCC” oznaczają standardowe klauzule ochrony danych (lub “standardowe klauzule umowne”)
przyjęte przez Komisję Europejską do celów przekazywania danych osobowych między
administratorami lub podmiotami przetwarzającymi w EOG i administratorami lub podmiotami
przetwarzającym spoza EOG. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską
stanowią narzędzie przekazywania na mocy RODO, zgodnie z artykułem 46 ust. 2 lit. c)
i artykułem 46 ust. 5 RODO.
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