Rezolucja
w sprawie
ochrony prywatności
w erze cyfrowej
36 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Przywołując rezolucję z 35 Konferencji na rzecz zapewnienia ochronie danych i prywatności
stałego miejsca w międzynarodowym prawie;
Odnosząc się do nieustannych doniesień o istnieniu i wykorzystywaniu programów
masowego nadzoru elektronicznego od lata 2013 r.;
Mając na uwadze że nie wszyscy członkowie Konferencji mają jurysdykcję nad kwestiami
nadzoru prowadzonego przez państwo;
Podkreślając fundamentalny charakter prawa do prywatności i ochrony danych;
Zwracając uwagę na i popierając Rezolucję 68/167 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych, która potwierdziła, że te sama prawa, które ludzie posiadają offline,
w tym prawo do ochrony prywatności, muszą również być chronione online;
Biorąc pod uwagę raporty Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi
Stanów Zjednoczonych dotyczące programów prowadzonych na mocy artykułu 215 ustawy
patriotycznej USA (PATRIOT Act) oraz artykułu 702 ustawy USA o kontroli wywiadu
zagranicznego (Foreign Intelligence Surveillance Act);
Świadoma Opinii Grupy Roboczej Artykułu 29 w sprawie inwigilacji komunikacji
elektronicznej na potrzeby wywiadu i bezpieczeństwa narodowego;
Przyjmując z zadowoleniem ogromne zainteresowanie raportem Urzędu Wysokiego
Komisarza ONZ do spraw Uchodźców w sprawie “Prawa do prywatności w erze cyfrowej”;
1. Potwierdza swoją gotowość do uczestniczenia w wielostronnym dialogu
proponowanym w raporcie Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców,
aby zająć się wyzwaniami związanymi z prawem do ochrony prywatności i danych
osobowych
w
kontekście
nowoczesnych
technologii
komunikacyjnych;
2. Powierza Komitetowi Wykonawczemu zadanie reprezentowania Konferencji w tym
dialogu;
3. Wzywa członków Konferencji do popierania zgodności wszelkich programów nadzoru
elektronicznego co najmniej z ogólnymi zasadami ochrony danych i prywatności
określonymi w Standardach Madryckich z 2009 r., Międyznarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych i jej protokołem dodatkowym
oraz innymi instrumentami międzynarodowymi, oraz do uczestniczenia w krajowych i
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międzynarodowych

dialogach

interesiariuszy

dotyczących

tej

kwestii;

4. Wzywa członków Konferencji do zapewnienia zgodności wszelkich programów
nadzoru elektronicznego z tymi ogólnymi zasadami ochrony danych i prywatności,
jeżeli konieczne dążąc do uzyskania skuteczniejszych uprawnień w celu sprostania
wyzwaniom i zagrożeniom związanym z nadzorem;
5. Zachęca swoich członków do wymiany informacji na temat programów masowego
nadzoru elektronicznego oraz najlepszych praktyk w zakresie nadzoru nad takimi
programami z Komitetem Wykonawczym, celem dalszego rozpowszechnienia wśród
członków i obserwatorów Międzynarodowej Konferencji.

Federalna Komisja Handlu USA wstrzymała się od głosu nad tą rezolucją, ponieważ dotyczy ona
kwestii leżących poza jej jurysdykcją.
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