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Sesja zamknięta
Aby wspomóc sprawę prywatności i ochrony danych potrzebne są odpowiednie narzędzia,
konkretne przykłady osiągnięć dla dotarcia do wyznaczonego celu.
Propozycja złożona Państwu w czerwcu opiera się na koncepcji Nagrody Nobla.
Proponujemy wprowadzenie nagrody o znaczeniu międzynarodowym przyznawanej za
wprowadzanie najlepszych praktyk i projektów odnoszących się do ochrony danych
osobowych i prywatności na całym świecie.
Nagrody te powinny być wręczane corocznie pod auspicjami Konferencji Międzynarodowej
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Prywatności, którego celem jest
podnoszenie poziomu świadomości obywateli.
Nagrody powinny być przyznawane osobom bądź organizacjom, które wniosły znaczący
wkład w ochronę danych osobowych bądź zaproponowały oryginalny i możliwy do
zrealizowania projekt dotyczący prywatności.
Siedziba Stowarzyszenia powinna znajdować się w Strasburgu, z racji tego, że jest to miejsce
wysoce symboliczne, kojarzące się z walką o pokój i wolność.
Projekt ten odzwierciedla chęć organów ochrony danych osobowych do prowadzenia swojej
działalności w całkiem nowy sposób. Ma pomóc we wprowadzeniu współpracy
międzynarodowej na nowy poziom poprzez stworzenie stowarzyszenia Rzeczników ochrony
danych i prywatności z całego świata zebranych pod egidą Konferencji Międzynarodowej
(powinien w niedługim czasie powstać wspólny sekretariat) oraz przy udziale przedstawicieli
innych podmiotów, takich jak organizacje ekonomiczne.
Jury działające pod patronatem Stowarzyszenia powinno przyznawać nagrody za najlepsze
projekty i osiągnięcia, a nagroda powinna zostać ufundowana dzięki wsparciu finansowemu
różnych firm.
Zarówno w czasie tworzenia Stowarzyszenia jak i wręczania nagród decydujący głos mieć
będzie Konferencja Międzynarodowa.
Projekt ten ma swoje podłoże we wcześniejszych propozycjach przedstawianych przez
Konferencję Międzynarodową. Po pierwsze, w 2006 roku Inicjatywa Londyńska zachęcała
organy ochrony danych osobowych do szukania nowych dróg propagowania ochrony danych
i pokazania, że nie jest to jedynie problem teoretyczny. Następnie, Rezolucja dotycząca

współpracy międzynarodowej przyjęta w Montrealu w 2007 roku kladła nacisk na współpracę
pomiędzy organami ochrony danych oraz innymi podmiotami.
To innowacyjne podejście wynika z faktu, że wiele lokalnych inicjatyw polegających na
wymianie dobrych praktyk odniosło wielki sukces.
Ten projekt różni się jednak w sposób znaczący od wcześniejszych projektów ponieważ ma
na celu zebranie, nie tylko Rzeczników danych osobowych ale również przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz świata biznesu i ekonomi.
Chcemy pokazać, że do przedstawicieli róznych środowisk można mówić jednym głosem i to
na poziomie światowym tak aby realizować konkretne projekty dotyczące ochrony danych i
prywatności.
Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju inicjatywa uczyni nasze dzialania bardziej
widocznymi dla obywateli bez narażania się na utratę niezależności i przy odpowiedniej
dbałości o interesy zainteresowanych podmiotów.
Jeśli będziecie Państwo zainteresowani powstaniem takiego Stowarzyszenia, to powinna
zostać powołana niewielka grupa robocza, której zadaniem byloby opracowanie statutu i
wewnętrznych procedur stosowanych przez Stowarzyszenie oraz sposobu wyboru laureatów
nagrody.
Jeśli warunki zostaną spełnione, Międzynarodowa Konferencja, która ma odbyć się w
Madrycie będzie w stanie przyznać pierwszą ze wspomnianych nagród.

