Rezolucja
w sprawie
koordynacji międzynarodowego egzekwowania prawa

Przywołując Rezolucje z 29, 33 i 34 Konferencji, które:
 zachęcały organy egzekwowania prawa w zakresie ochrony prywatności
do dalszego rozwijania wysiłków na rzecz wspierania międzynarodowej
współpracy 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; oraz
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 i Waszyngtonie;
Zdając sobie sprawę że ostatnie przypadki ponownie pokazały, w jakich sposób praktyki
światowych korporacji czy też naruszenia bezpieczeństwa ich systemów
informatycznych mogą szybko i niekorzystnie wpłynąć na dane osobowe ogromnej
liczby osób na całym świecie;
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 GPEN;
Wysnuwając wniosek że większa koordynacja zwiększy skuteczność organów
egzekwowania prawa w zakresie ochrony prywatności w przypadkach obejmujących
przetwarzanie danych osobowych w kilku jurysdykcjach:

35 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, w szczególności:
1. Powierzyć 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 dokumentu ramowego celem przyjęcia
podczas 36 Konferencji. Podejście to oparte jest na ramach koordynacji
międzynarodowego egzekwowania prawa przedstawionych podczas
34 Konferencji oraz na pracach GPEN, i ma odnosić się do kwestii wymiany
informacji związanych z egzekwowaniem prawa, w tym do tego, w jaki sposób
takie informacje mają być traktowane przez ich odbiorców. Celem tej pracy
nie jest zastąpienie istniejących warunków krajowych i regionalnych
oraz mechanizmów wymiany informacji ani ingerencja w podobne ustalenia
innych sieci.
2. Zachęcać organy egzekwowania prawa do poszukiwania konkretnych
możliwości współpracy, w szczególności dochodzeń obejmujących aspekty
transgraniczne.
3. Wspierać rozwój bezpiecznej platformy informacyjnej, która zapewni
organom egzekwowania prawa w zakresie ochrony prywatności ‘bezpieczne
miejsce’ do wymiany poufnych informacji, oraz ułatwić rozpoczęcie
i prowadzenie 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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Nota wyjaśniająca
Celem niniejszej rezolucji jest bazowanie na wcześniejszych rezolucjach zachęcających
do współpracy przy transgranicznym egzekwowaniu przepisów o ochronie prywatności.
Wszyscy członkowie Konferencji są zaproszeni do przyłączenia się do wypełniania
założeń niniejszej rezolucji, która dąży do pobudzenia do działania istniejących
mechanizmów, opierania się na nich i ich usprawniania, jak również do zapewnienia,
aby określono, badano i wykorzystywano nowe i innowacyjne sposoby służące
osiągnięciu koordynacji międzynarodowego egzekwowania prawa.
Rezolucja uznaje, że Światowa Sieć Egzekwowania Przepisów o Ochronie Prywatności
(GPEN) pozostaje jedyną światową siecią poświęconą wyłącznie współpracy w zakresie
egzekwowania prawa, w której mogą uczestniczyć wszystkie organy egzekwowania
prawa, oraz zachęca organy do przystąpienia do GPEN i pomagania w poprawieniu
jej skuteczności.
Aby pomóc w dalszych pracach w oparciu o istniejące wysiłki oraz opracować konkretne
mechanizmy kształtujące i ułatwiające koordynację międzynarodowego egzekwowania
prawa, Urząd Rzecznika Informacji Zjednoczonego Królestwa będzie gospodarzem
trzeciego corocznego wydarzenia poświęconego koordynacji międzynarodowego
egzekwowania prawa w kwietniu 2014 r. w Manchesterze.
Zważywszy na zmiany technologiczne i łatwość, z jaką może dochodzić do wymiany
danych osobowych na całym świecie, organy egzekwowania prawa muszą opracować
niezbędne narzędzia i mechanizmy do wzajemnej koordynacji w kwestii tego,
w jaki sposób odpowiednio odpowiadać na żądania swoich obywateli co do skutecznego
nadzoru nad takimi zagadnieniami.
Podczas gdy istnieją mechanizmy współpracy i koordynacji, organy egzekwowania
prawa muszą przyglądać się innym właściwym organizacjom międzynarodowym,
takim jak APEC, Grupa Robocza Artykułu 29, Rada Europy i OECD, i inspirować się ich
działaniami przy opracowywaniu własnych ram prawnych i technicznych.
Niektóre z istniejących przepisów zawierają ograniczenia wymiany informacji na temat
potencjalnych lub trwających dochodzeń. W związku z tym niektóre organy
egzekwowania prawa mogą być zobowiązane do spełnienia określonych warunków
krajowych
przed
podjęciem
transgranicznej
wymiany
informacji.
Często było to ułatwiane poprzez Porozumienia (Memoranda of Understanding) lub
regionalne porozumienia. Rozwijając takie podejście o wielostronnym zakresie, możemy
pomóc zmniejszyć obciążenia administracyjne, przyspieszyć proces i w ten sposób
wesprzeć zwiększoną wymianę informacji związanych z egzekwowaniem prawa.
Organy, które, ze względów prawnych lub innych, wolą opracować porozumienia w
sprawie współpracy bilateralnej lub regionalnej lub porozumienia (memoranda
of understanding), powinny nadal to robić. Nie jest to wykluczone przez prace
zaproponowane w punkcie 1 powyżej.
Platforma informacyjna zaproponowana w niniejszej rezolucji ma na celu wspieranie
pracy organów GPEN i ma być oparta na podejściu warstwowym, gdzie organy mogą
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podejmować decyzje o wymianie informacji z innymi organami, mając pewność,
że podjęły wzajemne zobowiązania i mają podobne funkcje i obowiązki.
Mimo że jest mało prawdopodobne, aby każdy przypadek był objęty podejściem
uniwersalnym, nie powinno to uniemożliwiać realizacji celu dokumentowania
wspólnych porozumień, które pomagają w ułatwieniu wymiany informacji
i w usprawnieniu koordynacji i współpracy.

4

