Rezolucja

szczeg

w sprawie akredytacji

Komitet Wykonawczy proponuje, aby 36 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników
Ochrony Danych i Prywatności przyznała akredytację organom wymienionym poniżej ze
względów wskazanych w Nocie wyjaśniającej.
1. Członkostwo
a. Brema (Niemcy) Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
(Landowy Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji, LDI)
b. Ghana Data Protection Commission (Komisja Ochrony Danych, GDPC)
c. Senegal La Commission de Protection de Données Personnelles (Komisja Ochrony
Danych Osobowych, CDP)

2. Status obserwatora
a. Bermudy Ministry of Education and Economic Development Department of
E-Commerce (Ministerstwo Edukacji i Rozwoju Gospodarczego, Departament EHandlu)
b. Japonia Specific Personal Information Protection Commission (Specjalna Komisja
Ochrony Danych Osobowych, SPIPC)
c. Meksyk Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (Instytut ds. Przejrzystości, Dostępu do Informacji Publicznej i
Ochrony Danych Osobowych, INFOEM)
d. Singapur Infocomm Development Authority (Urząd Rozwoju Infocomm, IDA)
e. Stany Zjednoczone Commodity Futures Trading Commission (Komisja ds. Rynku
Kontraktów Terminowych, CFTC)

Nota wyjaśniająca
W tym roku Komitet Wykonawczy otrzymał trzy wnioski o akredytację przed upływem
wskazanego terminu, tj. 21 czerwca 2014 r. Komisja Ochrony Danych Senegalu ubiegała się
o członkostwo. Specjalna Komisja Ochrony Danych Osobowych Japonii oraz Komisja ds.
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Rynku Kontraktów Terminowych Stanów Zjednoczonych ubiegały się o status obserwatora.
Tuż po upływie terminu wpłynął wniosek o członkostwo od Komisji Ochrony Danych Ghany.
Tuż przed Konferencją Komitet Wykonawczy otrzymał wnioski o status obserwatora z
Departamentu E-Handlu Ministerstwa Edukacji i Rozwoju Gospodarczego Bermudów oraz
Organu Rozwoju Infocomm Singapuru, jak również wniosek o członkowstwo z Instytutu ds.
Przejrzystości, Dostępu do Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych Meksyku.
Ze względu na ograniczenia czasowe Komitet Wykonawczy rozważy wniosek Meksyku o
przyznanie statusu obserwatora w późniejszym terminie, odraczając pełne rozpatrzenie
wniosku do czasu Konferencji w 2015 r.
Ponadto Komitet Wykonawczy musiał ocenić wniosek o członkostwo otrzymany w 2013 r.
od Landowego Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji Bremy, który został
złożony zbyt późno, aby uwzględnić go na sesji zamkniętej w Warszawie.
1. Wnioski o akredytację jako członka
Po przeglądzie otrzymanych wniosków i uwzględnieniu instrumentów prawnych i innych
dokumentów zapewnionych jako informacje podstawowe, Komitet Wykonawczy zaleca, aby
przyznać status obserwatora Landowemu Rzecznikowi Ochrony Danych i Wolności
Informacji Bremy (Niemcy), Komisji Ochrony Danych Ghany oraz Komisji Ochrony Danych
Osobowych Senegalu. Komitet Wykonawczy jest zadowolony z faktu, że każdy z tych
organów zapewnia wymagane warunki akredytacji; w szczególności organy te:


są organami publicznym, utworzonymi na mocy właściwego instrumentu prawnego na
podstawie tradycji prawnych kraju lub organizacji międzynarodowej, do której należą;



posiadają kontrolę nad wdrożeniem ustawodawstwa o ochronie danych osobowych
lub prywatności jako jedno z ich podstawowych zadań regulacyjnych;



działają na podstawie ustawodawstwa, które jest zgodne z podstawowymi
międzynarodowymi instrumentami w zakresie ochrony danych lub prywatności;



posiadają odpowiedni zakres uprawnień w celu realizacji swoich funkcji; oraz



posiadają odpowiednią niezależność.

2. Wnioski o akredytację jako obserwatora
Komitet Wykonawczy zaleca przyznanie statusu obserwatora Konferencji Departamentowi EHandlu Ministerstwa Edukacji i Rozwoju Gospodarczego Bermudów oraz Specjalnej Komisji
Ochrony Danych Osobowych Japonii, Organowi Rozwoju Infocomm Singapuru, jak również
Komisji ds. Rynku Kontraktów Terminowych Stanów Zjednoczonych, jako że są podmiotami
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publicznymi zajmującymi się ochroną danych osobowych. Ponadto Komitet Wykonawczy
zaleca, aby przyznać status obserwatora Instytutowi ds. Przejrzystości, Dostępu do Informacji
Publicznej i Ochrony Danych Osobowych Meksyku do czasu, gdy jego wniosek o
członkowstwo będzie mógł rozpatrzony na Konferencję w 2015 r.
Podstawowe informacje dotyczące nowych członków i obserwatorów
Landowy Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji Bremy jest organem publicznym,
któremu przewodniczy Rzecznik i który został ustanowiony aktem Parlamentu niemieckiego
Landu Brema na mocy ustawy o ochronie danych, ostatnio zmienionej w 2013 r. (Rozdział 4).
Prawo do uchylenia tego prawa również należy do Parlamentu. Rzecznik jest powoływany
przez Parlament Bremy po wskazaniu kandydata przez Senat, na okres 8 lat. Nie przewiduje
się możliwości usunięcia Rzecznika z urzędu. Musi być zapewniony cały personel wymagany
do realizacji zadań Landowego Rzecznika.
Komisja Ochrony Danych Ghany jest organem publicznym ustanowionym przez artykuł 1
ustawy o ochronie danych Ghany z 2012 r. Jej głównym zadaniem jest kontrola wdrożenia
przepisów ustawy o ochronie danych. Komisja posiada różne uprawnienia nadzorcze oraz jest
w stanie egzekwować przepisy prawa. Ponadto Komisja może zajmować się edukacją
publiczną oraz prowadzić rejestr ochrony danych.
Komisja Ochrony Danych Osobowych Senegalu jest organem publicznym ustanowionym na
mocy Rozdziału II ustawy o ochronie danych Senegalu. Członkowie Komisji są powoływani
na odnawialną czteroletnią kadencję i nie mogą być usunięci z urzędu. Komisja posiada różne
uprawnienia, w tym te związane ze zgodnością z przepisami, kwestią zgody, sankcjami i
wytycznymi.
Departament E-Handlu Ministerstwa Edukacji i Rozwoju Gospodarczego Bermudów zajmuje
się technologią, agendą e-biznesu i e-handlu oraz ich strategicznym rozwojem, zapewniając,
aby istniały odpowiednie ramy prawne i ramy w zakresie polityki zarówno dla biznesu, jak i
obywateli. Obecnie Departament opracowuje ustawodawstwo dotyczące ochrony danych i
prywatności na Bermudach.
Organ Rozwoju Infocomm Singapuru (IDA) propaguje przyjęcie technologii informacyjnokomunikacyjnej. Jako Główny Rzecznik Informacji dla Rządu Singapuru, IDA jest
odpowiedzialny za planowanie główne, zarządzanie projektami i wdrażanie różnych
systemów i możliwości dla rządu. Zespół ds. zaufanej infrastruktury nowej generacji w IDA
jest odpowiedzialny za badanie nowych technologii w zakresie ochrony danych osobowych i
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prywatności. Zespół pracuje wraz z Komisją Ochrony Danych Osobowych Singapuru nad
technologiami wspierającymi ochronę danych i prywatności.
Specjalna Komisja Ochrony Danych Osobowych (SPIPC) jest niezależnym organem
nadzorczym ustanowionym 1 stycznia 2014 r., na mocy ustawy o wykorzystaniu osobistych
numerów identyfikacyjnych ogłoszonej 31 maja 2013 r. SPIPC jest odpowiedzialna za
podejmowanie niezbędnych środków w celu zapewnienia właściwego przetwarzania
osobistych numerów identyfikacyjnych i innych szczególnych danych osobowych (danych
osobowych, które obejmują osobisty numer identyfikacyjny). SPIPC propaguje prowadzenie
oceny wpływu na prywatność (PIA); publikuje wytyczne w zakresie właściwego
przetwarzania szczególnych danych osobowych; oraz nadzoruje agencje rządowe, agencje
administracyjne oraz samorządy.
Instytut ds. Przejrzystości, Dostępu do Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
Meksyku (INFOEM) posiada jurysdykcję nad ochroną danych osobowych w sektorze
publicznym. Funkcje INFOEM dotyczą zapewniania zgodności, kwestii zgody i dochodzenia
roszczeń. INFOEM ustanowiono na mocy prawa przejrzystości i dostępu do informacji
publicznej Meksyku i gmin oraz ustawy o ochronie danych osobowych Meksyku.
Komisja ds. Rynku Kontraktów Terminowych Stanów Zjednoczonych (CFTC) jest
niezależnym finansowym organem nadzorczym w ramach władzy wykonawczej USA. CFTC
jest odpowiedzialna za propagowanie i wzmacnianie praw do ochrony prywatności osób
fizycznych działających na rynkach finansowych, które nadzoruje CFTC. Na przykład CFTC
przyjęła najważniejsze zasady wymagające, aby programy identyfikowały i zajmowały się
ryzykiem kradzieży tożsamości w celu ochrony konsumentów. Ponadto CFTC przyjęła
zasadę dotyczącą właściwego dysponowania informacjami w celu ochrony przed
nieuprawnionym dostępem do lub wykorzystywaniem informacji.
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