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37 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Zauważając że katastroficzne ataki terrorystyczne i działalność przestępcza coraz częściej
prowadzą do tworzenia środków ustawodawczych nieproporcjonalnie ograniczających
podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo do prywatności;
Odnotowując że przypadki ujawnienia programów masowego nadzoru elektronicznego
jeszcze nie przyczyniły się do powstania prawnie wiążących instrumentów regulujących
kwestie

ingerencji

w

prywatność

przez

organizacje

wywiadowcze

na

poziomie

międzynarodowym;
Przywołując rezolucję przyjętą podczas 35 Konferencji wzywającą do przyjęcia protokołu
dodatkowego do artykułu 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
(MPPOiP)1;
Dostrzegając

wzrost

ilości

danych

zbieranych

i

przetwarzanych

przez

potężne

przedsiębiorstwa międzynarodowe w zglobalizowanej gospodarce;
Wyrażając obawy co do potencjalnie szkodliwych konsekwencji takiego gromadzenia danych
dla praw do prywatności miliardów konsumentów u progu Big Data;
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http://icdppc.org/wp-content/uploads/205/02/International-law-resolution.pdf
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Dostrzegając naglące zapotrzebowanie na uregulowanie i wdrożenie praw osób, których dane
dotyczą, na skalę globalną, przy odpowiednim zrównoważeniu życzeń państw i
przedsiębiorstw oraz praw człowieka jednostek;
Odnosząc się do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
68/167 z dnia 18 grudnia 2013 r.2 oraz rezolucji 69/166 z 18 grudnia 2014 r.3 w sprawie
prawa do prywatności w erze cyfrowej, które podsumowały liczne wyzwania dla praw do
prywatności w świecie opartym na wymianie danych;
1. Przyjmuje z zadowoleniem rezolucję A/HRC/28/L.27 Rady Praw Człowieka ONZ z
24 marca 2015 r.4 ustanawiającą instytucję specjalnego sprawozdawcy do spraw
prawa do prywatności, co było przełomową decyzją w kierunku internacjonalizacji i
globalizacji praw do ochrony danych i prywatności;
2. Gratuluje Profesorowi Josephowi Cannataci w związku z powołaniem go na
stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw prawa do prywatności;
3. Wzywa specjalnego sprawozdawcę ONZ do spraw prawa do prywatności do
włączenia do swojego programu prac współpracy z organami ochrony danych i
prywatności na całym świecie;
4. Potwierdza rezolucję przyjętą podczas 35 Konferencji w sprawie protokołu
dodatkowego do artykułu 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i
Politycznych oraz wzywa specjalnego sprawozdawcę ONZ do spraw prawa do
prywatności do propagowania rozpoczęcia negocjacji nad tym protokołem w ramach
pierwszego powierzonego mu mandatu;
5. Wzywa rządy oraz wszystkich właściwych interesariuszy do oferowania wszelkiej
pomocy i wsparcia koniecznego do umożliwienia specjalnemu sprawozdawcy ONZ w
możliwie najlepszy sposób promowania i wzmacniania praw do prywatności na całym
świecie.
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/166

http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/menschenr_durchsetzen/bilder/News/Menschenrechte_im_digit
alen_Zeitalter/Resolution_2015_HRC_HR_in_the_digital_age-A_HRC_28_L27.doc
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