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Rezolucja
30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych po zapoznaniu
się z raportem Grupy Roboczej ds. strony internetowej zgodnie z mandatem nadanym w
czasie 29 Konferencji i biorąc pod uwagę chęć Inicjatywy Londyńskiej do większego
rozpropagowania prac organów ochrony danych osobowych postanawia o rozpoczęciu
działania strony Internetowej.
,
Mając na uwadze chęć kontynuowania prac zapoczątkowanych przez Deklarację z
Montreux, a zmierzających do stworzenia stałej strony internetowej zapewniającej możliwość
wymiany informacji pomiędzy organami ochrony danych osobowych, Konferencja
postanawia co następuje;

1. Grupa Robocza we współpracy z OECD zobowiązuje się do stałego monitorowania
sytuacji jeśli chodzi o możliwość utworzenia strony internetowej i o potrzeby Konferencji w tej
sprawie.,
2. Jeśli Grupa i OECD stwierdzą że satysfakcjonująca strona Internetowa może powstać i
możliwe jest podpisanie odpowiedniego kontraktu w odpowiednich cenach, akceptowalnych
dla organów ochrony danych to Grupa może:
Przed 31 Konferencją uzyskać zgodę organów ochrony danych na współpracę i na
poniesienie odpowiednich kosztów
3. Jeśli Grupa i OECD stwierdzą że nie ma możliwości podpisania satysfakcjonującej umowy
Grupa może zaproponować utworzenie innej strony finansowanej na zmianę przez różne
organy z możliwością zwrotu części kosztów oraz może:
Przed 31 Konferencją uzyskać zgodę organów ochrony danych na współpracę i na
poniesienie odpowiednich kosztów lub;
Szukać innych chętnych do finansowania w czasie 31 Konferencji.
Nota wyjaśniająca
Przyjęta rezolucja pozwoli Grupie Roboczej na kontynuowanie prac zmierzających do
stworzenia stałej strony internetowej przeznaczonej do użytku organów akredytowanych na
Konferencji.
Na sesji zamkniętej, która odbyła się w czasie 29 Konferencji w Montrealu Konferencja
utworzyła grupę roboczą ds. strony internetowej aby zbadać możliwość powstania stałej

strony. W czasie ostatniego roku Grupa przeprowadziła szereg spotkań z przedstawicielami
OECD sądując możliwość współpracy. Spotkania te były bardzo owocne, ale konieczne są
dalsze konsultacje. W każdym przypadku Grupa zobowiązana jest do poszukania
odpowiednich rozwiązań i porozumienia tak, aby strona mogła powstać przed 31
Konferencją w roku 2009 lub szukania odpowiednich rozwiązań w czasie tego spotkania.

