Rezolucja
w sprawie
egzekwowania prawa
Mając na uwadze, że konkretne przypadki coraz częściej pokazują nam, w jaki sposób
zwiększona liczba transgranicznych przepływów danych oraz praktyki krajowych i
międzynarodowych organizacji dotyczące tych transgranicznych przepływów danych mogą
szybko i niekorzystnie wpłynąć na ochronę prywatności ogromnej ilości osób na całym
świecie oraz że w związku z tym zwiększonej liczbie transgranicznych przepływów danych
powinna towarzyszyć zwiększona trangraniczna wymiana informacji oraz współpraca w
zakresie egzekwowania prawa między organami ds. egzekwowania prawa w zakresie ochrony
prywatności, czyli elementy prowadzące do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi
ochrony danych i prywatności, służąc istotnemu interesowi publicznemu.
Przywołując Rezolucje z 29, 33, 34 i 35 Konferencji oraz Deklarację z Montreaux z 27
Konferencji, które:
 zachęcały członków Międzynarodowej Konferencji do dalszego rozwijania wysiłków
w szczególności na rzecz wymiany informacji, wspierania międzynarodowej
współpracy i koordynacji działań nadzorczych oraz do współpracy z
międzynarodowymi organizacjami w celu wzmocnienia ochrony danych na całym
świecie, oraz
 z zadowoleniem przyjęły wydanie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD) Zaleceń dotyczących współpracy transgranicznej przy
egzekwowaniu przepisów w zakresie ochrony prywatności;
Zważywszy że 33 Konferencja ustanowiła Grupę Roboczą ds. Międzynarodowego
Egzekwowania Prawa jako tymczasową grupę roboczą w celu opracowania ram mających
ułatwić możliwą koordynację oraz przedstawienia raportu podczas 34 Konferencji; oraz
Odnotowując że grupa robocza przedstawiła raport dotyczący ram zwierających sześć
zalecanych zasad koordynacji;
Uwzględniając że 33 Konferencja postanowiła dążyć do zapewnienia, aby co najmniej raz w
roku istniała możliwość spotkania się osób zainteresowanych kwestiami egzekwowania
przepisów dotyczących ochrony prywatności i koordynacji, oraz odnotowując kolejne
spotkania w Montrealu, Waszyngtonie i Manchesterze;
Zauważając że te spotkania zapewniły członkom konferencji egzekwującym prawo w
praktyce cenną możliwość spotkania się w celu wymiany i rozwoju doświadczeń i dobrych
praktyk dotyczących technik w zakresie postępowań i egzekwowania prawa, oraz że nadal
istnieje taka potrzeba;
Zważywszy że 35 Konferencja powierzyła Grupie Roboczej ds. Koordynacji
Międzynarodowego Egzekwowania Prawa zadanie współpracy z innymi sieciami w celu
opracowania wspólnego podejścia do transgranicznego rozpatrywania skarg i koordynacji
egzekwowania prawa, które to podejście ma być wyrażone w formie wielostronnego
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dokumentu ramowego odnoszącego się do kwestii wymiany informacji związanych z
egzekwowaniem prawa, w tym do tego, w jaki sposób takie informacje mają być traktowane
przez ich odbiorców, oraz że celem tej pracy nie jest zastąpienie istniejących warunków
krajowych i regionalnych oraz mechanizmów wymiany informacji ani ingerencja w podobne
ustalenia innych sieci.
Przypominając że członkowie 31 Konferencji zatwierdzili Rezolucję Madrycką w sprawie
międzynarodowych standardów ochrony danych osobowych i prywatności, po której przyjęto
kolejne Rezolucje podczas 32 Konferencji;
Bazując na istotnym postępie, który się dokonał w ostatnich latach na poziomie regionalnym i
międzynarodowym w celu zwiększenia porozumień w sprawie współpracy transgranicznej
przy egzekwowaniu przepisów w zakresie ochrony prywatności, w tym wysiłki APEC,
organów ochrony danych Grupy Roboczej Artykułu 29, OECD, Rady Europy, organów Sieci
Frankofońskiej, Sieci Iberoamerykańskiej oraz Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów o
Ochronie Prywatności (GPEN);
Uznając w szczególności wkład wniesiony przez prace GPEN, w tym organizację działań w
zakresie skoordynowanego międzynarodowego egzekwowania prawa, takich jak „GPEN
Privacy Sweep”, oraz odnotowując że Międzynarodowa Konferencja jest od dawna
istniejącym i uznanym forum, w ramach którego rzecznicy ochrony danych i prywatności się
spotykają i opracowują polityki i wspólne działania;
Zważywszy że Międzynarodowa Konferencja i GPEN mają coraz więcej wspólnych członków
i podzielają ten sam cel, jakim jest zwiększenie ochrony prywatności i danych osobowych na
poziomie światowym, oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby skoordynować ich wysiłki
w celu zwiększenia międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa,
korzystając z efektywności oraz unikając dublowania prac, co leży w interesie obu organizacji
i ich członków, bez wykluczania możliwości przyszłych dyskusji na temat egzekwowania
prawa przez obie z tych dwóch organizacji z innymi sieciami;
Wysnuwając wniosek, że zwiększona współpraca w zakresie egzekwowania prawa poprawi
skuteczność organów egzekwowania prawa w zakresie ochrony prywatności w przypadkach
obejmujących przetwarzanie danych osobowych w kilku jurysdykcjach:
36 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
postanawia w związku z powyższym dalej zachęcać do wysiłków na rzecz przyczynienia się
do skuteczniejszej koordynacji dochodzeń transgranicznych i egzekwowania przepisów w
odpowiednich przypadkach oraz:
1. Przyjąć Porozumienie w sprawie globalnej transgranicznej współpracy w zakresie
egzekwowania prawa jako możliwą podstawę do uławienia współpracy między
czlonkami oraz dalej zachęcać wszystkie organy ds. egzekwowania prawa w zakresie
ochrony prywatnosci do udziału w nim.
2. Podziękować tymczasowej Grupie Roboczej ds. Międzynarodowego Egzekwowania
Prawa za całokształt jej prac oraz zakończyć jej mandat, ponieważ wypełniła teraz swoje
zadania powierzone jej podczas 33 i 35 Międzynarodowej Konferecji.
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3. Powierzyć Komitetowi Wykonawczemu Międzynarodowej Konferencji Rzeczników
Ochrony Danych i Prywatności zadanie dalszego zapewniania możliwości corocznych
spotkań osób szczególnie zainteresowanych kwestiami egzekwowania prawa w zakresie i
ochrony danych i prywatnosci oraz koordynacji, jak rownież zapewnienia tego, aby te
spotkania koncentrowały się na wymianie i rozwoju doświadczeń oraz dobrych praktyk
wśród egzekwujących je w praktyce osób z organów ds. egzekwowania prawa.
4. Powierzyć Komitetowi Wykonawczemu Międzynarodowej Konferencji Rzeczników
Ochrony Danych i Prywatności realizację swojego zadania na mocy Porozumienia, po
jego przyjęciu, zgodnie z art. 12-15 Porozumienia, w tym kwestię tego, w jaki sposób
rozpatrywać oświadczenia woli potencjalnych Stron Porozumienia, oraz zadanie
aktualizacji Regulaminu Konferencji celem odzwierciedlenia tej kwestii podczas 37
Konferencji.
5. Powierzyć Komitetowi Wykonawczemu zadanie rozpoczęcia dyskusji z GPEN oraz
innymi właściwymi sieciami w celu zbadania praktycznych możliwości lepszej
koordynacji ich wysiłków na rzecz poprawy współpracy w zakresie egzekwowania
prawa oraz złożenia sprawozdania z tych możliwości podczas 37 Konferencji.
6. Wspierać rozwój bezpiecznej platformy informacyjnej, która zapewni organom
egzekwowania prawa w zakresie ochrony prywatności ‘bezpieczne miejsce’ do wymiany
poufnych informacji, oraz ułatwić rozpoczęcie skoordynowanych działań w zakresie
egzekwowania prawa, jak również uzupełnić inne mechanizmy koordynacji
międzynarodowego egzekwowania prawa, dodając wartości ramom operacyjnym
międzynarodowego egzekwowania prawa.
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