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Rezolucja:
30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności postanawia:
1. podejmować działania mające na celu ustanowienie Dnia Ochrony Danych Osobowych w
czasie którego ochrona danych osobowych byłaby promowana na szczeblu globalnym.
2. stworzyć grupę roboczą w celu wyboru odpowiedniego terminu oraz określenia najbardziej
interesujących tematów oraz
3. opracować raport do przedyskutowania w czasie 31 Konferencji.
Nota wyjaśniająca
Inicjatywa Londyńska
1. Deklaracja Londyńska wzywała organy ochrony danych do podejmowania bardziej
konkretnych i skutecznych działań. Dla osiągnięcia tego celu bardzo pomocne mogłoby być
utworzenie dnia ochrony danych. Pozwoliłby on na stworzenie globalnego sposobu
podchodzenia do problematyki ochrony prywatności i dotarcia do obywateli i konsumentów.
Każdego roku organy ochrony danych miałyby szansę mówić jednym głosem w
najważniejszych sprawach.
2. Istnieją już przykłady międzynarodowych inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu
świadomości obywateli. Dwie największe tego typu inicjatywy to Tydzień Świadomości
Ochrony Danych Azji i Pacyfiku oraz Europejski Dzień Ochrony Danych.
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Tydzień Świadomości Ochrony Prywatności
3. Stowarzyszenie Organów Ochrony Danych Azji i Pacyfiku (APPA) jest gospodarzem
Tygodnia Podnoszenia Świadomości (PAW). Wydarzenie to zostało zapoczątkowane w 2001
roku w Viktorii, a od roku 2006 odbywa się co roku i stało się narzędziem podnoszenia
świadomości w rejonie Azji i Pacyfiku. PAW okazał się sukcesem.
4. Członkowie APPA podejmują wspólne działania takie jak konkursy skierowane do
młodzieży w czasie gdy podejmują działania we własnych krajach. W imieniu APPA
Australijski Organ Ochrony Danych prowadzi stronę internetową
(www.privacyawarenessweek.org). Strona ta zawiera informacje o wspólnych inicjatywach
członków PAW oraz o działaniach podejmowanych w poszczególnych regionach.
5. PAW odbywa się co rocznie w ostatnim tygodniu sierpnia. Jednak w związku z
przystąpieniem Kanady i Korei zostanie on przesunięty na maj. Taki termin jest o wiele
dogodniejszy dla zainteresowanych krajów.
Dzień Ochrony Danych Osobowych
6. 28 stycznia 2007 Rada Europy przy poparciu Komisji Europejskiej proklamowała 28
stycznia jako Dzień Ochrony Danych Osobowych. Celem tego dnia jest podnoszenie
poziomu świadomości wśród obywateli Europy.

Inne tego typu inicjatywy
7. Niektóre kraje organizują podobne wydarzenia o zasięgu krajowym. Some countries hold
nationwide events of a similar type. W USA gdzie nie ma jednego organu odpowiedzialnego
za ochronę prywatności funkcjonuje np: tydzień ochrony danych o stanie zdrowia.
Organizowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania Danymi o Stanie Zdrowia.
Następne spotkanie odbędzie się w dniach 12 – 19 stycznia 2009 r.
Rezolucja APPA
8. Na 29 forum APPA w dniach 19 – 20 czerwca 2008 r. w Seulu prowadzono dyskusję nad
możliwością połączenia PAW i Dnia Ochrony Danych, tak aby stworzyć jeden,
międzynarodowy Dzień Ochrony Danych na całym świecie. Wspólna koordynacja wzmocni
skuteczność podejmowanych działań i pozwoli na ich szersze rozpropagowanie i obniżenie
kosztów.
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Wnioski
9. Należy wybrać odpowiedni termin dla organizacji jednego wspólnego dnia ochrony danych
osobowych. Pierwszy globalny dzień ochrony danych będzie prawdopodobnie
zorganizowany po roku 2010.
10. Drugi problem to koordynacja i administrowanie takim dniem. Ma to być narzędzie
budowania porozumienia między różnymi podmiotami poza Konferencją Międzynarodową.
Grupa Robocza
11. Konferencja zgadza się, że wprowadzenie jednego wspólnego instrumentu powinno
przynieść pozytywne elementy

12. Australia jest gotowa przewodniczyć Grupie Roboczej. Powinni w niej uczestniczyć
przedstawiciele wszystkich organów ochrony danych oraz innych organizacji.

