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Z inicjatywy Rady Europy w dniu 28 stycznia 2010 r. kraje Unii Europejskiej obchodzą Dzień
Ochrony Danych. W tym dniu i w następującym po nim tygodniu podejmowane są działania
mające na celu zapoznanie obywateli z ważnym aspektem życia, jakim jest przetwarzanie
danych osobowych oraz podnoszenie poziomu świadomości co do praw i obowiązków
obywateli.
Dziś nie sposób wyobrazić sobie życia bez przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe
stały się prawdziwą wartością w codziennych działaniach. Internet, elektroniczne transakcje
finansowe, karty chipowe, nadzór wideo, prześwietlanie na lotniskach, nowe technologie
przyczyniające się do rozwoju społeczeństw. Te wszystkie technologie dają nam wielkie
możliwości rozwoju, ale jednocześnie narażają na nowe niebezpieczeństwa. Przetwarza się
coraz więcej i więcej danych. To wszystko co zostało opisane oraz rosnące zapotrzebowanie
na przetwarzanie danych w celu stosowania i ochrony prawa – włączając w to
międzynarodową wymianę informacji pomiędzy organami państw członkowskich UE oraz
innymi – powoduje, że coraz trudniej jest znaleźć równowagę pomiędzy potrzebami
wynikającymi z ochrony prawa a potrzebą ochrony danych osobowych.
Ten rok stoi pod znakiem dużej zmiany w porządku prawnym UE. Traktat Lizboński znacznie
podnosi ważność ochrony danych osobowych. Podkreślono to również w wieloletnim
programie UE – programie sztokholmskim – skoncentrowanym na potrzebach i prawach
obywateli. Wyzwaniem, które Europa postawiła sama sobie jest przestrzeganie
podstawowych wolności i integralności, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa. Ochrona i szacunek, to dwa słowa kluczowe dla osiągnięcia założonych
celów.
W dniu 1 stycznia 2010 r. Europejska Konwencja zastąpiona została decyzją Rady z dnia 6
kwietnia 2009 r. tworzącą Europejski Urząd Policji (EUROPOL). Największym osiągnięciem
wprowadzonych przepisów jest umożliwienie sprawnego wykonywania prawa dostępu do
danych osobowych.
Jednym z podstawowych priorytetów organów ochrony danych powinno być tworzenie
odpowiedniej infrastruktury ułatwiającej korzystanie z pełni praw. Należy zdać sobie sprawę
z tego, że informowanie ludzi o przetwarzaniu ich danych osobowych ma fundamentalne
znaczenie dla ich życia. Życie bez wtrącania się i niesprawiedliwego postępowania opartego
na niezgodnych z prawem przesłankach przetwarzania danych jest bardzo ważne dla każdego.
Dziś pojawia się również okazja aby przypomnieć sobie zobowiązanie podjęte przez Wspólny
Organ Nadzorczy Europolu w 4 sprawozdaniu z działalności, w którym powiedziano że: „JSB
Europol wspólnie z krajowymi organami ochrony danych osobowych będzie <…> dalej
zwiększał intensywność działań mających na celu zapewnienie prawdziwej ochrony osobom
prywatnym, nie tylko w chwili obecnej, ale i w przyszłości.

