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Uwagi Konfederacji Lewiatan do założeń Aktu w sprawie danych oraz zmienionych przepisów 
dotyczących ochrony prawnej baz danych 
 

 
 

Udostępnianie danych przedsiębiorstw w modelu B2G w interesie publicznym 
 
W odniesieniu do dzielenia się danymi w modelu B2G problemem często jest ochrona danych osobowych 
i zgodność z RODO. Przekazywanie organom publicznym danych osobowych wymaga solidnej podstawy 
prawnej. Bez niej firmy nie mogą udostępniać danych osobowych, gdyż w konsekwencji każda dobrowolna 
umowa staje się sprzeczna z przepisami RODO. 
 
Udostępnianie danych B2G mogłoby być łatwiejsze i bardziej powszechne w przypadku zagwarantowania 
stosownych zabezpieczeń m.in. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochrony informacji 
wrażliwych z handlowego punktu widzenia.  
 
Ważnym aspektem jest również zapewnienie gwarancji zachowania proporcjonalności i zasadności 
wniosku podmiotu publicznego o dostęp do danych biznesowych. 
 
Warte rozważenia są także zachęty skierowane do podmiotów biznesowych do dobrowolnego dzielenia 
się danymi z podmiotami publicznymi takie jak, przykładowo, zachęty podatkowe lub programy 
skierowane na podkreślenie uznania społecznego dla dzielącego się danymi podmiotu, choćby w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 
 
Poprawa przenośności usług w chmurze dla użytkowników biznesowych   
 
Zdaniem Konfederacji Lewiatan istnieje potrzeba ustanowienia w prawodawstwie UE na rzecz 
użytkowników biznesowych prawa do przenoszenia (right to portability) usług przetwarzania w chmurze.  
 
Samoregulacyjne kodeksy postępowania SWIPO dotyczące przenoszenia danych opracowane przez 
interesariuszy chmury mogą stanowić odpowiedni punkt odniesienia dla stworzenia przepisów prawnych 
w sprawie przenoszenia usług w chmurze. 
 
Za pomocne należy uznać uregulowanie w przepisach standardowych API, otwartych standardów, ram 
czasowych, interoperacyjnych formatów i innych elementów technicznych wspomagających prawo do 
skutecznej możliwości przenoszenia usług między dostawcami usług w chmurze. 
 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Warto uwzględnić również stworzenie obowiązujących standardów umożliwiających przenoszenie usług 
SaaS. Sama migracja danych to, bowiem za mało do skutecznego i łatwego przeniesienia usług w chmurze. 
Bardzo trudno jest obecnie przejść z jednego SaaS na inny model usługi chmurowej ze względu na 
odmienną strukturę danych. Konieczne jest również odzyskanie struktury uprawnień. Każdy dostawca 
stosuje własne rozwiązania techniczne dla podobnych usług SaaS, co skutkuje tym, że łatwa migracja 
danych 1-1 zwykle nie jest możliwa. 
 
Dobrym rozwiązaniem mogłoby być formalne zwrócenie się do europejskich organizacji opracowujących 
standardy normalizacyjne o zaprojektowanie odpowiednich norm lub niezbędnych interfejsów API 
wspomagających przenoszenie usług w chmurze. Takie ramy prawne czy wspólne wiążące standardy 
powinny być wypracowywane wspólnie przez wielu dostawców rozwiązań chmurowych, co wpłynęłoby 
pozytywnie na stworzenie warunków do migracji całych usług SaaS a nie samych danych. 
 
Bardzo ważnym aspektem w kontekście przenośności usług chmurowych jest zapewnienie przenoszenia 
konfiguracji, dostępów, uprawnień kont, struktury powiązań między danymi a innymi usługami. 
Zasadnicza jest, bowiem przenośność metadanych, czyli całej konfiguracji usługi a nie jedynie samych 
danych.  
 
Czynnikiem utrudniającym przenoszenie usług chmurowych jest także:  

 brak możliwości łatwego przeniesienia danych na zasadzie export-import, brak możliwości 
łatwego porównania/zestawienia usług chmurowych ze sobą (gdyż nikt nie ujawnia 
wewnętrznych mechanizmów działania usług); 

 brak możliwości łatwego zestawienia komunikacji sieciowej.  

Rozwiązanie tych problemów może być również kluczowe dla urealnienia faktycznego przenoszenia usług 
chmurowych. 
 
Oprócz ustawowego prawa do przenoszenia danych konieczne wydaje się dodatkowo opracowanie 
Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przenoszenia usług w chmurze, które mogłyby poprawić 
pozycję negocjacyjną użytkowników chmury. 
 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 
 
 
 


