37 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Amsterdam, 26 października 2015 r.

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji

Wnioskodawca:
Rzecznik Prywatności, Nowa Zelandia
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego oraz Przewodniczący Grupy Roboczej ds. kierunku
strategicznego
Współwnioskodawcy:
Komitet Wykonawczy
Jego organy członkowskie z Francji, Mauritiusu, Holandii, Nowej Zelandii i USA
Grupa Robocza ds. strategicznego kierunku
Jej organy członkowskie z Kolumbii Brytyjskiej, Kolumbii, Hongkongu, Irlandii, Holandii,
Nowej Południowej Walii, Nowej Zelandii, USA i Wiktorii
Przypominając że:
a. W ramach 33 Konferencji przyjęto regulamin, który przewidywał, że w ramach sesji
zamkniętej zostanie określony ‘strategiczny kierunek’ Konferencji:1
b. Sesja zamknięta stanowi rdzeń Konferencji i zapewnia wszystkim członkom
możliwość uczestniczenia w określaniu strategicznych priorytetów Konferencji;
c. 35 Konferencja przyjęła Wstępny Plan Strategiczny na lata 2014 i 2015:2
d. 35 Konferencja ustanowiła Grupę Roboczą ds. Planu Strategicznego mającą
przygotować, w ścisłej współpracy w Komitetem Wykonawczym, zrewidowanego
zestawu priorytetów strategicznych oraz planu działań, których realizacja ma się
rozpocząć w 2016 r.:3
W związku z powyższym 37 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony
Danych i Prywatności postanawia:
1. Przyjąć Plan Strategiczny (na lata 2016-2018) określony w Załączniku, którego
realizacja ma się rozpocząć w 2016 r.
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Patrz regulamin Konferencji, art. 2.1(i).
Patrz Misja i Wizja oraz Plan strategiczny.
3
Patrz Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji, 2013.
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2. Skierowanie do Komitetu Wykonawczego w odpowiednim czasie prośby o dokonanie
przeglądu priorytetów strategicznych Konferencji oraz przygotowanie, do rozpatrzenia
podczas 40 Konferencji, zrewidowanego zestawu priorytetów strategicznych oraz
planu działania, którego realizacja ma rozpocząć się w 2019 r.
3. Upoważnić Komitet Wykonawczy do powoływania grup roboczych w celu pomocy
we wdrożeniu planu działania lub w przeglądzie.
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Załącznik: Plan strategiczny Konferencji na lata 2016-2018
Część A: Misja Konferencji
Wizja:
Środowisko, w którym organy ochrony danych i prywatności na całym świecie są w stanie
skutecznie działać w celu wypełnienia swoich zadań, zarówno indywidualnie, jak i w
porozumieniu, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i budowanie relacji zapewniających
wsparcie.
Misja:
Konferencja dąży do:
 bycia wyjątkowym globalnym forum dla organów ochrony danych i prywatności.
 rozpowszechniania wiedzy i zapewniania praktycznej pomocy, aby pomóc organom
skuteczniej realizować ich zadania.
 zapewnienia przywództwa na poziomie międzynarodowym w dziedzinie ochrony
danych i prywatności.
 łączenia i wspierania wysiłków na poziomie krajowym i regionalnym oraz na innych
międzynarodowych forach, aby umożliwić organom lepszą ochronę i propagowanie
ochrony danych i prywatności.
Część B: Priorytety strategiczne na lata 2016-2018
Priorytety strategiczne Konferencji na lata 2016 - 2018 obejmują:
A. Wzmocnienie naszych relacji, współpracę z partnerami.
B. Postęp w zakresie globalnej prywatności w erze cyfrowej.
C. Ukończenie budowania potencjału Konferencji.
D. Ocenę naszej skuteczności.
Część C: Priorytety strategiczne na lata 2016-2018
Następujące cele na lata 2016-2018 będą wsparciem dla priorytetów strategicznych:
A. Wzmocnienie naszych relacji, współpraca z partnerami
a. Poprawienie ustaleń w sprawie obserwatorów w celu zapewnienia, że będziemy
posiadać dwutorowe4 skuteczne relacje między organizacjami międzynarodowymi i
Konferencją.
b. Stworzenie relacji zapewniających wsparcie między sieciami zaangażowanymi w
egzekwowanie prawa w zakresie transgranicznej ochrony danych i prywatności.
c. Znalezienie sposobów, w jakie Konferencja i fora regionalne organów ochrony danych
mogą mieć lepsze relacje i wzajemnie się ubogacać.
d. Stworzenie nowych lepszych sposobów współpracy nad rozwijaniem wysiłków w
zakresie edukacji i badań oraz dzielenie się ich wynikami.
B. Postęp w zakresie globalnej prywatności w erze cyfrowej
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‘Dwutorowy’ odnosi się zarówno do uczestnictwa organizacji międzynarodowych jako obserwatorów przy
sesji zamkniętej Konferencji, ale także uczestnictwa delegatów Konferencji w zamkniętych spotkaniach
międzynarodowych organizacji.
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a. Gdy to właściwe, oferowanie porad oraz zapewnianie pomocy specjalnemu
sprawozdawcy ONZ do spraw prawa do prywatności.
b. Opracowywanie wspólnych podejść i narzędzi dotyczących ochrony danych i
prywatności.
C. Ukończenie budowania potencjału Konferencji
a. Ukończenie lub bazowanie na pracach Grupy Roboczej ds. strategicznego
kierunku, np. wdrożenie programu finansowania Sekretariatu.
D. Ocena naszej skuteczności
a. Dokonanie przeglądu rezolucji przyjętych od 2003 r., aby lepiej zrozumieć, czy
opracowywanie rezolucji było do tej pory skuteczne oraz znaleźć pole do
usprawnień.
b. Opracowanie i wykonanie planu przyczynienia się do większej skuteczności
rezolucji konferencji.
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Nota wyjaśniająca
W niniejszej rezolucji proponuje się, aby Konferencja przyjęła nowy 3-letni plan strategiczny
(na lata 2016-2018) celem kontynuacji po wygaśnięciu wstępnego dwuletniego planu
strategicznego (na lata 2014-2015). Plan strategiczny opracowała Grupa Robocza ds.
kierunku strategicznego i Komitet Wykonawczy.
Plan obejmuje trzy części:
A. Misja
Misja Konferencji pozostaje bez zmian od czasu misji przyjętej w 2013 r. i składa się z
dwóch części, do których należą:
 Wizja – opis stanu rzeczy, który mamy nadzieję osiągnąć, punktu
docelowego/celu.
 Misja – określenie założeń Konferencji, mających zastosowanie obecnie,
jak i w przyszłości; misja to środki mające doprowadzić do sukcesu w osiągnięciu
wizji.
Podczas gdy Konferencja ma swobodę, jeżeli chodzi o dokonanie rewizji misji w każdej
chwili, możliwe jest, aby misja pozostała bez zmian przez wiele lat.
B. Priorytety strategiczne
Proponuje się określenie szeregu priorytetów najwyższej wagi, co pozwoli na
skoncentrowanie działań i na ich większą skuteczność.
Szereg priorytetów ukierunkowanych jest na dokonanie przeglądu i udoskonalenie
Konferencji oraz zwiększenie potencjału do działania. Obok takich priorytetów będących
‘spojrzeniem do wewnątrz’ plan obejmuje kilka priorytetów będących ‘spojrzeniem na
zewnątrz’, aby współpracować z zewnętrznymi partnerami oraz wpływać na środowisko
zewnętrzne.
Nie wszystkie działania Konferencji będą ukierunkowane na działania będące
priorytetami strategicznymi. Konferencja nadal będzie się angażować w działania ad hoc
proponowane przez członków poprzez rezolucje, przez gospodarzy czy też z inicjatywy
Komitetu Wykonawczego. Jednakże priorytetami strategicznymi będą obszary, w których
zagwarantowane jest zrównoważone działanie.
C. Plan działania
Plan działania nakreśla część praktycznych i możliwych do osiągnięcia celów, które mają
być osiągnięte we właściwym przedziale czasowym. Każde działanie jest wsparciem
jednego lub większej liczby kierunków strategicznych Komitet Wykonawczy może
powoływać grupy robocze w celu pomocy we wdrożeniu.
Komitet Wykonawczy ma zostać poproszony o polecenie nowego planu strategicznego,
który ma zastąpić ten plan w ciągu 3 lat.
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