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Ochrona prywatności w świecie bez granic
30 Międzynarodowa Konferencja poświęcona ochronie danych osobowych
zakończyła się 17 października 2008 r. stwierdzeniem, że w zglobalizowanym
świecie konieczne jest opracowanie wiążących zasad ochrony danych
osobowych. Bez takich międzynarodowych reguł, takich samych dla wszystkich,
pokonywanie wyzwań związanych z ochroną danych w przyszłości będzie
niemożliwe. Delegaci wezwali do ściślejszej współpracy pomiędzy organami
ochrony danych osobowych oraz podkreślili, że ochrona danych musi grać dużo
większą rolę w działalności instytucji publicznych i prywatnych. Osoby prywatne
muszą mieć odpowiednie instrumenty pozwalające na ochronę ich prywatności.

Konferencja zorganizowana wspólnie przez francuski i niemiecki organ ochrony danych
osobowych dla uczczenia 30 rocznicy działalności tych organów odbyła się pod
patronatem prezydenta Francji i wzięło w niej udział 600 delegatów z całego świata.

Ochrona danych nie może zostać pozostawiona sama sobie. Samoregulacja może być
bardzo użytecznym narzędziem ochrony praw osób, których dane dotyczą, to jednak
krajowe przepisy oparte na ogólnie akceptowanych zasadach mają kluczowe znaczenie
dla przeciwstawienia się wyzwaniom świata bez granic. Rzecznicy ochrony danych
osobowych zebrani w Strasburgu powołując się na deklarację z Montreux przyjętą
podczas Międzynarodowej Konferencji w 2005 r. wezwali prawodawców z całego świata
do przyjęcia nowych zasad lub do dostosowania istniejących już rozwiązań tak, aby były
one odpowiedziom na naruszenia prywatności zdarzające się w chwili obecnej. Dane
osobowe powinny być gromadzone i przetwarzane jedynie w sytuacjach gdy jest jasno
sprecyzowany cel, a wszystkie zainteresowane osoby zostały odpowiednio
poinformowane o fakcie przetwarzania ich danych. Patrząc na całą serię skandali, które
miały miejsce na świecie w ostatnim czasie, wydaje się, że silny organ nadzorczy
posiadający konkretne uprawnienia do nakładania sankcji potrzebny jest bardziej niż
kiedykolwiek.

Jednym z najważniejszych tematów omawianych w Strasburgu była ochrona
prywatności nieletnich. Przedstawiciele ponad 60 krajów zgodzili się, że najlepsza drogą

do nauczenia ludzi młodych jak korzystać bezpiecznie z Internetu są programy
edukacyjne, które mają na celu wskazanie rozwiązań przyjaznych dla prywatności i
nauczenie szacunku dla prywatności innych osób. Odpowiednia rezolucja przyjęta
przez Rzeczników w czasie sesji zamkniętej wzywa dostawców usług internetowych do
przyjęcia odpowiednich rozwiązań dotyczących prywatności dzieci, które w jasny i
zrozumiały sposób wyjaśniałyby wszystkie zagrożenia, które mogą się pojawić w czasie
korzystania z sieci. Dzieci są szczególnie narażone na różne zagrożenia, ponieważ nie
są one świadome swoich praw i dlatego zasługują na szczególną ochronę.

Kolejna ważna rezolucja podsumowująca debaty w czasie sesji otwartej koncentruje się na
zagrożeniach, które niosą ze sobą portale społecznościowe. Ich użytkownicy często nie zdają
sobie sprawy z zagrożeń wynikających z ujawniania zbyt wielu informacji na temat swojej
osoby lub osób trzecich. Rzecznicy podkreślili, że operatorzy takich usług mają specjalne
zobowiązania dotyczące ochrony danych użytkowników. Muszą oni przede wszystkim
informować użytkowników w odpowiedni sposób, dawać im pewne wytyczne dotyczące
sposobu korzystania z serwisów i zabezpieczać dostęp do profili. Opcje opt-out jeśli chodzi o
całość profilu i opt-in w stosunku do danych szczególnie chronionych powinny być zawsze
dostępne. Użytkownicy muszą być świadomi faktu, że w chwili obecnej możliwość ochrony
przed kopiowaniem danych, zarówno dotyczących zainteresowanych osób jak i osób
trzecich, jest bardzo znikoma. Powszechną praktyką jest np. przeszukiwanie profili
zamieszczanych w portalach społecznościowych przez firmy rekrutacyjne w czasie
rozpatrywania podań o pracę.
Konferencja podkreśliła również konieczność nawiązania ściślejszej współpracy między
organami ochrony danych a światem biznesu. W zglobalizowanym świecie odpowiednie
zabezpieczenia przepływu danych potrzebne są bardziej niż kiedykolwiek. Dane osobowe
klientów i konsumentów nie są powszechnie dostępnym towarem i mogą być przetwarzane
tylko pod określonymi warunkami.

Ochrona danych nie powinna być traktowana jak

przeszkoda w prowadzeniu interesów, ale jako sposób na nawiązanie odpowiednich relacji z
klientami.

Więcej informacji na temat Konferencji Międzynarodowej można
znaleźć pod adresem: http://www.privacyconference2008.org.

