Program sesji otwartych
Sala: Atlas
ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
08.00-09.00

Rejestracja, kawa i networking

08.00-09.20

Ceremonia otwarcia
- Przedstawiciel rządu marokańskiego (10’)
- Said Ihrai, Przewodniczący organu ochrony danych Maroka

09.20-09.30

Priorytety sesji zamkniętej: John Edward, Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji (10’)

Temat I – Ochrona danych i prywatności jako siła napędowa zrównoważonego
rozwoju?
09.30-11.00 Sesja I-1: Prawo dotyczące ochrony danych i prywatności jako siła napędowa
zrównoważonego rozwoju
Przetwarzanie danych osobowych jest podstawowym elementem XXI wieku, a nowe
zastosowania analityki danych wykazują ogromną potencjalną wartość służącą informowaniu
i przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju – począwszy od dobrobytu gospodarczego, przez
edukację, zdrowie publiczne, migrację, aż po zmiany klimatyczne. Transgraniczne
przekazywanie danych uwydatniło potrzebę zbudowania przez kraje infrastruktury mającej
być częścią globalnego ekosystemu informacji. Niezbędna infrastruktura to interoperacyjny
system prawny ochrony danych, który również odpowiednio uwzględnia nowe użycia w
rozwijających się i niedawno rozwiniętych kontekstach krajowych. Podczas tej sesji
uczestniczy zastanowią się nad rolą przetwarzania danych dla zrównoważonego rozwoju, nad
tym, dlaczego organizacje potrzebują regulacji prawnych w celu zapewnienia pewności
prawnej oraz jak kraje opracowały spójne systemy. Kluczowym celem tej sesji będzie
stworzenie katalogu wyciągniętych nauk, którymi można będzie podzielić się w kontekście
rozwijających się i niedawno rozwiniętych gospodarek.
Moderator: Bojana Bellamy, Przewodnicząca CIPL
Główny mówca: Brad Smith, Przewodniczący i Dyrektor ds. Prawnych
Paneliści:
1. Teki Akuetteh Falconer, Dyrektor Generalny – organ ochrony danych Ghany
2. Chriss Connolly, Konsultant UNCTAD, Dyrektor, Galexia
3. Mila Romanoff, Specjalista ds. Prawnych – UN Global Pulse
4. Boris Wojtan, Dyrektor ds. Prywatności, GSM Association
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11.00-11.30

Przerwa na kawę i networking

11.30-13.00

Sesja I-2: Adekwatność, lokalizacja i determinizm kulturowy

Czy adekwatność, lokalizacja i determinizm kulturowy to skuteczne środki do
wzmocnienia/dostosowania ochrony danych osobowych i prywatności na poziomie
krajowym, czy też stanowią one pozataryfowe bariery dla płynnego transgranicznego
przepływu danych ze względów ekonomicznych, politycznych i społecznych?
Celem tego panelu jest przedstawienie przeglądu niektórych rodzajów i przykładów, za i
przeciw barier tworzonych dla przepływów danych oraz zastanowienie się nad
alternatywnymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić transgraniczny przepływ danych bez
naruszenia ochrony danych osobowych i prywatności.
Moderator: Martin Abrams, Dyrektor Generalny IAF
Główny mówca: Giovanni Buttarelli, Europejski Inspektor Ochrony Danych
Paneliści:
1. Vivienne Artz, Dyrektor Zarządzający & Doradca – Citigroup
2. Elena Donchenko, Zastępca Dyrektora Departamentu, Roskomnadzor – rosyjski organ
ochrony danych
3. Bruno Gencarelli, Szef Wydziału Ochrony Danych – UE
4. Jakob Kohnstamm, były Rzecznik holenderskiego organu ochrony danych
13.00-14.30

Lunch

Temat II – Jak pogodzić kwestie bezpieczeństwa i prywatności?
14.30-16.00

Sesja II-1: Nadzór i zasady rozliczalności dla rządowego dostępu do danych

Służby policji i bezpieczeństwa, jak również organy administracyjne, mają prawnie
uzasadnione potrzeby dostępu do danych przechowywanych w sektorze prywatnym i przez
obywateli. Jednocześnie taki dostęp budzi poważne obawy. W latach następujących po
wycieku danych Snowdena przedmiotem szczególnej uwagi są zasady i standardy, które
powinny regulować dostęp rządu, aby zapewnić właściwą równowagę przedmiotowych
interesów. Wydawane są decyzje sądowe, międzyrządowe deklaracje, opracowywane są
sprawozdania rządu i sektora prywatnego oraz artykuły akademickie. Sesja ta ma na celu
dokonanie podsumowania i syntezy tych wydarzeń w przyszłościowy sposób. Dotyczyć to
będzie szeregu różnych perspektyw – rządowych, korporacyjnych, akademickich oraz
społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione zostaną m.in. wyniki wieloletniego badania
prowadzonego pod auspicjami The Privacy Projects, które zgromadziło organy ochrony
danych, przedstawicieli służb bezpieczeństwa, korporacji, środowiska akademickiego i
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu konsultacji i badań, oraz którego wynikiem
jest podsumowujący zestaw zasad dla dostępu rządowego. W sesji tej wezmą udział eksperci z
wielu regionów i perspektyw.
Moderator: Daniel Therrien, Przewodniczący CANADA OPC
Główny mówca: Joseph Cannataci, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do prywatności
(do potwierdzenia)
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Paneliści:
1. Luiz Costa, Research fellow (badacz) w Research Centre in Informatin Law and
Society - CRIDS
2. Jim Dempsey, Dyrektor Generalny – Berkeley Center for Law & Technology
3. Jane Horvath, Dyrektor ds. Prywatności Globalnej - Apple
4. W.B.M. Tomesen LL.M., Wiceprzewodniczący holenderskiego organu ochrony
danych
16.00-16.30

Przerwa na kawę i networking

Temat III – Trendy w technologii i nauce: jaki mają wpływ na prywatność?
16.30-18.00

Sesja III-1: Trendy w technologii i nauce: jaki mają wpływ na prywatność?

Jakie są główne trendy w zakresie badań i rozwoju (R & D) oraz jak ich wyniki mogą
wpłynąć na ochronę prywatności w najbliższych latach?
Jest to sesja o charakterze informacyjnym.
Moderator: Trevor Hughes - IAPP
Główny mówca: Edith Ramirez – Przewodnicząca Federalnej Komisji Handlu
Paneliści:
1. Stephen Deadman, Global Deputy CPO – Facebook
2. Peter Fleischer, Global Privacy Councel (Doradca ds. Prywatności Globalnej) –
Google
3. Mark Rotenberg, Przewodniczący EPIC
4. Omar Seghrouchni, Rzecznik organu ochrony danych Maroka
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CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
08.30-09.00

Kawa i networking

Temat IV- Edukacja cyfrowa
W 2013 r. podczas 35 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i
Prywatności w Warszawie przyjęto rezolucję w sprawie „edukacji cyfrowej dla wszystkich”.
Rezolucja wzywa wszystkich interesariuszy do wspólnego działania na rzecz edukacji
wszystkich właściwych części społeczeństwa, w każdym wieku, aby umożliwić im zdobycie
niezbędnych umiejętności potrzebnych do skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie
cyfrowym, stanie się świadomymi i odpowiedzialnymi podmiotami w środowisku cyfrowym
oraz skuteczne wykorzystywanie swoich praw i bycie świadomymi swoich obowiązków.
Podczas tej podzielonej na dwie sesje części omówione zostaną inicjatywy w edukacji
cyfrowej ze wszystkich pięciu kontynentów.
09.00-10.15

Sesja IV-1: Edukacja cyfrowa

Moderator: Isabelle Falque-Pierrotin, CNIL & Przewodnicząca grupy roboczej ds. edukacji
cyfrowej
Paneliści:
1. Said Ihrai, Przewodniczący organu ochrony danych Maroka
2. Sherry Liang, Zastępca Rzecznika ds. Służb Trybunału (IPC) – organ ochrony anych
Ontario
3. Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora, DESiWM – GIODO
4. Ximena Puente de la Mora, Przewodnicząca, Rzecznik - Meksyk
10.15-10.45

Przerwa na kawę i networking

10.45-12.00

Sesja IV-2: Edukacja cyfrowa

Moderator: John Edwards, Rzecznik Prywatności Nowej Zelandii
Paneliści:
1. Divina Frau-Meigs, Ekspert UNESCO (The Incheon Declaration – Education 2030)
2. Elettra Ronchi, Dyrektor Wydziału – Starszy analityk ds. polityki, Departament
Ekonomii i Polityki – OECD
3. David Watts, Przewodniczący organu ochrony danych Wiktorii – Australia
4. Stephen Wong, Rzecznik Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Hongkongu
12.00-12.15

Organ ochrony danych Hongkongu: 39 Międzynarodowa Konferencja

12.15-12.30

Ceremonia zamknięcia
- Przewodniczący CNPD
- Przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony
Danych i Prywatności

12.30-13.30

Lunch
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