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Rzecznik Informacji, Zjednoczone Królestwo, oraz Rzecznik Ochrony
Prywatności, Kanada
Współwnioskodawcy: Rzecznik Ochrony Prywatności, Nowa Zelandia
Federalny Rzecznik Ochrony Danych, Niemcy
Komisja Ochrony Danych, Holandia
Rzecznik Ochrony Danych, Polska
Rzecznik Ochrony Danych, Hiszpania
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Rzecznik Ochrony Prywatności i Danych Osobowych, Hongkong
Urząd Australijskiego Rzecznika Informacji
Rzecznik Ochrony Danych, Irlandia
Wnioskodawcy:

Uwzględniając Rezolucję 29. Konferencji, która:
• zachęciła rzeczników do dalszego podejmowania wysiłków na rzecz współpracy
międzynarodowej oraz współpracy z międzynarodowymi organizacjami w celu wzmocnienia
ochrony danych na całym świecie, oraz
• przyjęła z zadowoleniem przyjęcie Rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD) w sprawie współpracy transgranicznej przy egzekwowaniu przepisów
dotyczących ochrony prywatności;
Zauważając, że w ostatnich latach dokonano znacznego postępu w forach multilateralnych w
celu zwiększenia wysiłków na rzecz współpracy międzynarodowej przy egzekwowaniu
przepisów dotyczących ochrony prywatności, w tym wysiłków OECD oraz forum Wspólnoty
Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC);
Zauważając w szczególności utworzenie Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów o
Ochronie Prywatności (GPEN) w 2010 r., która powiększyła się o członków z Europy, Azji,
Ameryki Północnej i Pacyfiku;
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Zważywszy że kilka ostatnich spraw stanowczo pokazało, w jaki sposób praktyki
międzynarodowych korporacji lub naruszenia bezpieczeństwa dotykające ich systemów
informatycznych mogą szybko i negatywnie wpłynąć na dane osobowe ogromnej liczby osób
fizycznych na całym świecie;
Uwględniając fakt, że szereg organów ds. egzekwowania przepisów o ochronie prywatności
w ciągu ostatnich 18 miesięcy jednocześnie prowadziło dochodzenia dotyczące kilku takich
samych praktyk lub naruszeń;
Konkludując, że większa koordynacja zwiększy skuteczność organów ds. egzekwowania
przepisów o ochronie prywatności w sprawach dotyczących danych osobowych odnoszących
się do osób fizycznych w wielu jurysdykcjach:
33 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
postanawia poprzeć wysiłki na rzecz umożliwienia skuteczniejszej koordynacji dochodzeń
transgranicznych oraz egzekwowania prawa we właściwych sprawach, a w szczególności:
1 Wezwać organy ds. egzekwowania przepisów o ochronie prywatności do przyłączenia się,
wykorzystywania i usprawniania już istniejących form współpracy, a w szczególności:
• do wymiany doświadczeń w zakresie egzekwowania prawa przy pomocy istniejących metod
i mechanizmów;
• do uczestniczenia w sieciach współpracy w zakresie trangranicznego egzekwowania prawa
działających na poziomie regionalnym;
• do wykorzystywania już opracowanych narzędzi służących współpracy w zakresie
transgranicznego egzekwowania prawa oraz do zwiększania i uzupełniania tych narzędzi wraz
ze wzrostem doświadczenia.
2 Zachęcić organy ds. egzekwowania przepisów o ochronie prywatności do oceny ich
uprawnienia do wymiany informacji oraz do współpracy z ich odpowiednikami w kwestii
odpowiednich standardów najlepszych praktyk, takich jak Rekomendacja OECD w sprawie
współpracy transgranicznej przy egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony prywatności,
oraz, jeżeli to konieczne, do omówienia z ich rządami propozycji mających na celu zmianę
istniejącego ustawodawstwa, aby ułatwić szerszą współpracę.
3 Ustanowić tymczasową grupę roboczą konferencji w celu opracowania ram i procedur
wymiany informacji na temat potencjalnych lub istniejących dochodzeń/postępowań lub
działań w zakresie egzekwowania prawa oraz ułatwienia ewentualnej koordynacji. Grupę
roboczą zachęca się do działania we współpracy z innymi sieciami organów ds.
egzekwowania przepisów o ochronie prywatności aktywnymi, które aktywnie współpracują
przy transgranicznym egzekwowaniu prawa, oraz zaleca się jej złożenie sprawozdania
podczas 34 Konferencji na temat tego, jakie konkretne działania podjęto w ciągu roku oraz
jakie elementy wymagają dalszej pracy i dyskusji.
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4 Dążyć do zapewnienia, że każdego roku będzie co najmniej jedna możliwość spotkania się
dla zainteresowanych kwestiami egzekwowania przepisów o ochronie prywatności oraz
koordynacji. Założenie to może być zrealizowane w formie spotkań zorganizowanych przez
Konferencję lub działań organów członkowskich bądź innych sieci.
Nota wyjaśniająca
Celem niniejszej rezolucji jest wykorzystanie jako podstawy poprzednich rezolucji
zachęcających do współpracy przy transgranicznym egzekwowaniu przepisów o ochronie
prywatności. Jednakże niniejsza rezolucja podejmuje nowy krok, dążąc do opracowania
nowych propozycji i mechanizmów w celu ułatwienia koordynacji egzekwowania prawa.
Jest coraz ważniejsze, aby wysiłki w kwestii egzekwowania przepisów w zakresie ochrony
prywatności uwzględniły wymiar globalny. Globalna sprawa wymaga globalnej odpowiedzi i
w interesie organów, osób fizycznych, rządów oraz przedsiębiorstw leży opracowanie
skutecznych strategii w celu uniknięcia dublowania działań i zwiększenia skuteczności w
przypadkach, gdy skutki dla prywatności przekraczają granice krajowe.
Rezolucja skupia się na czterech obszarach obejmujących:
• wykorzystanie istniejących środków współpracy;
• przegląd przepisów w celu usunięcia barier we współpracy;
• utworzenie tymczasowej grupy roboczej w celu opracowania nowych procedur współpracy;
oraz
• okazjonalne spotkania poświęcone koordynacji egzekwowania prawa między organami ds.
egzekwowania przepisów o ochronie prywatności.
Istnieją mechanizmy współpracy i koordynacji, zarówno na poziomie regionalnym, jak i
globalnym. Niektóre organizacje międzynarodowe opracowały również praktyczne narzędzia,
takie jak baza kontaktów APEC i OECD oraz formularze wniosków o pomoc. Należy
wykorzystywać i usprawniać te istniejące narzędzia.
Wiele istniejących przepisów w zakresie ochrony danych zawiera ograniczenia dotyczące
wymiany informacji na temat trwających dochodzeń/postępowań. Gdy utrudnia to skuteczną
współpracę, organy będą musiały omówić zmiany prawne ze swoimi rządami. Rekomendacja
OECD w sprawie współpracy transgranicznej przy egzekwowaniu przepisów dotyczących
ochrony prywatności zawiera projekt polityki na rzecz zaktualizowania krajowych przepisów.
Ewentualnie organy będą musiały poszukać innych mechanizmów służących ułatwieniu
wzajemnej wymiany informacji, takich jak opracowanie dwustronnych lub wielostronnych
porozumień (Memorandum of Understanding).
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Większa koordynacja przy egzekwowaniu prawa jest również obszarem, który obecnie
wymaga większej uwagi. Rezolucja zwraca się do konferencji z prośbą o utworzenie grupy
roboczej w celu omówienia i opracowania ram i procedur wymiany informacji oraz
ułatwienia większej koordynacji w sprawach, w których może być to nakazane, tak abyśmy
wszyscy mogli skutecznie i wydajnie zajmować się globalnymi i regionalnymi kwestiami z
zakresu ochrony prywatności.
Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do koordynacji i współpracy, a różne okoliczności
faktyczne i systemy prawne mogą pociągać za sobą różne poziomy możliwości współpracy
między organami w danej sprawie.
Pierwszym krokiem i jednocześnie pokazaniem zobowiązania się do realizacji postanowień
niniejszej rezolucji była propozycja Rzecznika Ochrony Prywatności Kanady dotycząca
podjęcia się przez niego roli gospodarza spotkania poświęconego koordynacji egzekwowania
przepisów o ochronie prywatności otwartego dla wszystkich organów, które odbędzie się w
kwietniu lub maju 2012 roku.

Wersja ostateczna

