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Podstawy prawne przetwarzania danych

API

 Art. 202 a – 202d Ustawy z dn. 3 lipca 2002
r. Prawo lotnicze (dyrektywa Rady
2004/82/WE z dn. 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie zobowiązania przewoźników do
przekazywania danych pasażerów)

 Zwalczanie nielegalnej imigracji i ulepszenie
kontroli granicznej

 Obowiązek przewoźników ogranicza się 
wyłącznie do lotów z/do państw trzecich, a 
dane udostępniane są na wniosek organów

PNR

 Projekt z dn. 12.02.2018 r. ustawy o 
przetwarzaniu danych dotyczących przelotu 
pasażera [dyrektywa UE 2016/681 z dn. 27 
kwietnia 2016 r. w spr. wykorzystywania danych 
dotyczących przelotu pasażera (…)]

 zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i 
poważnej przestępczości (projekt ustawy 
przewiduje  wprowadzanie do obrotu 
finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nieujawnionych źródeł, a w art. 
30 ust. 3 przewiduje się możliwość 
wykorzystania danych PNR do wykrywania 
przestępstw nieobjętych zakresem art. 3 
projektu)

 Dyrektywa zobowiązuje do przekazywania 
danych dla przewozów z/do krajów trzecich, a 
opcjonalnie państwa UE mogą rozciągnąć 
obowiązek na przewozy wewnątrzunijne

 Dane przekazywane regularnie „metodą  push”
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UMOWY MIĘDZYNARODOWE DOT. DANYCH API/PNR

 Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dot. przelotu pasażera (PNR) praz 
przekazywania takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA –
DZ.Urz. L 215 z dnia 11 sierpnia 2012 r.

 Umowa między UE a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników 
lotniczych australijskiej służbie celnej danych PNR pochodzących z UE – Dz.Urz. L 213 z 
dnia 8 sierpnia 2008 r. 

 Umowa między WE a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o 
pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (API/PNR) Dz.Urz. L 82 z 
21 marca 2006 r. 
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 Zgodność umowy z  Kartą praw podstawowych UE m.in. pod następującymi 
warunkami:

- Kategorie danych PNR muszą być wskazane w sposób jasny i precyzyjny, a dane szczególnie chronione powinny zostać 
wyłączone;

- Udostępnianie danych organom państwa trzeciego możliwe tylko w przypadku istnienia równoważnej umowy pomiędzy 
UE a tym państwem trzecim, bądź decyzji KE przyjętej na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE ;

- Modele i kryteria wykorzystywane przy zautomatyzowanym przetwarzaniu danych będą konkretne, precyzyjne i 
niedyskryminujące, a bazy ograniczone do wykorzystywania przez Kanadę w związku z celami wskazanymi w umowie;

- Uzależnienie wykorzystania danych oraz wszelkie udostępnianie możliwe jedynie w przypadku istnienia materialnych i 
proceduralnych przesłanek opartych na obiektywnych kryteriach oraz rzeczone uzależnienie wykorzystania i 
udostępnienia  (poza nagłymi przypadkami) od uprzedniej kontroli dokonywanej przez sąd bądź niezależny organ;

- Ograniczenie zatrzymania danych po wyjeździe pasażerów do tych osób, w odniesieniu do których istnieją obiektywne 
przesłanki pozwalające na uznanie, że mogliby stanowić zagrożenie w rozumieniu zwalczania terroryzmu i poważnych 
przestępstw międzynarodowych;

- Zapewnienie w drodze jasnej i precyzyjnej normy systematycznej kontroli ze strony niezależnego organu poszanowania 
prywatności i ochrony danych osobowych pasażera;

- Ustanowienie prawa pasażerów do indywidualnego informowania w wypadku wykorzystywania danych PNR podczas ich 
pobytu w Kanadzie i po opuszczeniu tego państwa, a także w wypadku udostępnienia tych danych innym organom lub 
osobom fizycznym. 

OPINIA TRYBUNAŁU (WIELKA IZBA) Z DN. 26 VII 2017 R. –
1/15 – cd.
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KATEGORIE DANYCH

API

 pełne imię i nazwisko, data urodzenia, nr i rodzaj 
dokumentu podróży, obywatelstwo, przejście 
graniczne wejścia na terytorium państw UE, nr 
lotu, czas wylotu i przylotu, liczba pasażerów a/c, 
punkt początkowy rozpoczęcia podróży.

PNR

 Nr rezerwacji, data rezerwacji lub wystawienia 
biletu, data(y) planowanej podróży, pełne imię i 
nazwisko pasażera, adres i dane kontaktowe pax, 
wszystkie informacje o formie płatności (włącznie 
z adresem na fakturze), pełna trasa podróży, 
informacje o programach lojalnościowych, biuro 
podróży lub agencja turystyczna, dane o statusie 
podróży pasażera, dane o rozdzieleniu danych 
PNR, dane dot. osoby małoletniej poniżej 18 lat 
podróżującej bez opieki, informacje o 
wystawieniu biletu, nr biletu, nr miejsca na 
pokładzie i inne informacje o siedzeniu, dane 
dot. c/s, informacje o bagażu, liczba oraz dane 
osób wymienionych w PNR, dane API zebrane 
przed podróżą, wszystkie zmiany ww. danych;

 Przekazuje się wyłącznie dane gromadzone w 
trakcie prowadzonej przez przewoźnika 
działalności 
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DEFINICJA DANYCH PNR

Wg dyrektywy

Art.3 pkt. 5) - Zbiór danych o podróży 
każdego pasażera, który zawiera 
informacje niezbędne, aby umożliwić 
przetwarzanie i weryfikowanie 
rezerwacji

Wg projektu ustawy

Art. 2 pkt. 1) – dane dotyczące przelotu 
pasażera, które przetwarzane są w 
związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez przewoźników 
lotniczych (…)  szerszy zakres 
definicji projektu prawa krajowego
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W JAKIM CZASIE DANE POWINNY BYĆ PRZEKAZANE I JAK 
DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE?

API

 Po zakończeniu odprawy bagażowej i 
nie później niż w chwili startu a/c;

 Komendant SG usuwa dane po 
zakończeniu kontroli granicznej pax
danego lotu, jednak nie później niż po 
upływie 24 godz. od chwili przekazania 
informacji przez przewoźnika.

PNR

 Od 48 do 24 godz. przed planowanym 
rozpoczęciem lotu PNR – dane mogą 
być przesłane jednokrotnie lub 
wielokrotnie;

 oraz niezwłocznie po zakończeniu 
odprawy (pasażerowie są na pokładzie 
i nie mogą go już opuścić) –
przekazanie może ograniczyć się do 
aktualizacji przekazania wskazanego 
wyżej ;

 Dane mogą być zatrzymane w bazie JIP 
przez 5 lat od przekazania ich do JIP w 
państwie UE, a po upływie czasu 
usunięte w sposób trwały;

 Depersonalizacja następuje po upływie 
6 miesięcy od przekazania.
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Sankcje w przypadku API:

Dyrektywa 2004/82/WE

 Rodzaje naruszeń: nieprzekazanie 
danych lub nieodpowiednie 
przekazanie;

 Sankcje muszą być odstraszające, 
skuteczne i proporcjonalne;

 Maksymalna wysokość sankcji nie 
mniejsza niż 5000 EUR lub 
ekwiwalent w walucie krajowej

 Minimalna wysokość sankcji nie 
mniejsza niż 3000 EUR lub 
ekwiwalent w walucie krajowej

- Dla każdej podróży, dla której dane 
pasażerów nie zostały przekazane lub 
przekazane zostały nieodpowiednio

Ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze:

 22 500 PLN – jeśli informacja nie 
została przekazana

 18 000 PLN – jeśli przekazano 
informację nieprawdziwą

 13 500 PLN – jeśli przekazano 
informację niepełną

- Za każdy lot, w którym odpowiednio 
przewoźnik nie przekazał informacji, 
przekazał nieprawdziwą lub błędną 
informację
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Sankcje w przypadku PNR:

Dyrektywa UE 2016/681

 Sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające

 Za nieprzekazanie danych zgodnie z art. 8 
dyrektywy lub nieprzekazanie danych w 
wymaganym formacie

 Nie wprowadzono limitów ani zasad 
nakładania kar 

Projekt ustawy z dnia 12.02.2018 r.

 20 000 PLN – nieprzekazanie danych w 
wymaganych terminach

 16 000 PLN – w przypadkach 
nieprzekazania danych :

- W wybranym przez przewoźnika i 
akceptowanym przez ustawę formacie;

- W formacie danych wymaganym przez 
ustawę, w przypadku przekazywania 
danych API w sposób odrębny od danych 
PNR;

- Za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej i zabezpieczonych w 
sposób uzgodniony z SG 

- W sposób uzgodniony z JIP

 12 000 PLN  - w przypadku przekazania 
danych niekompletnych 

- Za każdy lot PNR 
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SANKCJE W ODNIESIENIU DO PNR cd.

 Kary nakłada się oddzielnie za niedopełnienie obowiązków dla każdego z terminów określonych w 
ustawie (sprzeczność w odniesieniu do zasady ustanawiania kar za każdy lot PNR)

 Możliwość obniżenia kary o 50% w przypadku usunięcia niezgodności do 6 godz. przed 
planowanym startem a/c lub w przypadku usunięcia naruszenia do czasu lądowania a/c

 W przypadku wystąpienia więcej niż jednego naruszenia kary są sumowane do maksymalnej 
wysokości 40 000 PLN i 10 000 PLN w zależności od rodzaju kategorii naruszenia (sprzeczność)

 Dodatkowo projekt zakłada kary administracyjne w wys. 5 000 PLN za naruszenie polegające na 
niedopełnieniu obowiązku przekazania do JIP informacji o swoich danych teleadresowych, 
formatach i protokołach, które zamierza wykorzystywać do przesyłania danych PNR, rozkładach lub 
programach lotów PNR i kategoriach gromadzonych danych PNR (sprzeczność z dyrektywą)

 Kar nie nakłada się w przypadku powstania niezgodności z powodu siły wyższej, awarii KSI PNR lub 
awarii powstałej po stronie przewoźnika z przyczyn od niego niezależnych.

 Zatarcie kary po upływie 3 lat od powstania naruszenia 
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ZASTRZEŻENIA GIODO NIEUWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE 
USTAWY:

TYTUŁ SEKCJI PREZENTACJI

 Doradztwo i monitorowanie w zakresie sposobu przetwarzania danych powinno odbywać 
się przez niezależny organ (GIODO) projekt zadania te deleguje Inspektorowi ds. 
ochrony danych o pasażerach;

 Obowiązki informacyjne przerzucone zostały na przewoźnika zgodnie z dyrektywą 
obowiązek spoczywa na państwie, a  na podstawie Opinii 1/15 informowanie powinno 
nastąpić wówczas, gdy nie może zagrozić dochodzeniom prowadzonym przez organy 
rządowe;

 Definicja danych PNR wykracza poza cel dyrektywy, który jako takie traktuje dane 
niezbędne, aby umożliwić przetwarzanie i weryfikowanie rezerwacji przez przewoźników;



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


