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Rezolucja w sprawie współpracy w zakresie międzynarodowego egzekwowania prawa
(2016)
38. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Uznając że współpraca w zakresie międzynarodowego egzekwowania prawa może
przyczynić się do wyższego poziomu skuteczności w otoczeniu regulacyjnym, co może
poprawić zarówno poziom zapewniania zgodności z przepisami przez organizacje
przetwarzające dane, jak i konkurencyjność tych organizacji, która z kolei przynosi
pozytywne skutki dla osób;
Uznając że w ciągu ostatniej dekady środowisko regulacyjne międzynarodowego
egzekwowania prawa poczyniło duże postępy w zakresie tworzenia nowych powiązań,
wymiany wiedzy i rozwijania nowych narzędzi do wzmacniania wzajemnej współpracy,
ale również fakt, że można uczynić znacznie więcej. Obecne sprawy o wymiarze
transgranicznym czasami nadal napotykają ograniczenia prawne uniemożliwiające
osiąganie postępów w postępowaniach i w związku z tym organom potrzebne są
wszelkie możliwe drogi, które pomogą im chronić prawa osób dotyczące ochrony
danych i prywatności. Członkowie Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony
Danych i Prywatności potrzebują szeregu dostępnych sposobów, które pozwolą im na
współpracę, oraz są zobowiązane do czynienia tego w sposób zgodny z przepisami
mającymi zastosowanie do ich działań;
Przywołując rezolucje z 29., 31., 33., 34., 35. i 36. Konferencji dotyczące działań mających
na celu poprawę współpracy w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa;
Przypominając że 33. Konferencja postanowiła dążyć do zapewnienia, aby co najmniej raz w
roku istniała możliwość spotkania się osób zainteresowanych kwestiami międzynarodowego
egzekwowania przepisów dotyczących ochrony prywatności i koordynacji ; podkreślając sukces,
jaki odniosły kolejne spotkania organizowane w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki
oraz Zjednoczonym Królestwie w ciągu ubiegłych pięciu lat, w zakresie wymiany i rozwoju
doświadczeń dotyczących postępowań i technik egzekwowania prawa opartych na
narzędziach stworzonych przez członków Konferencji, takich jak Podręcznik dotyczący
współpracy w zakresie międzynarodowego egzekwowania prawa;
Przywołując konkretne przykłady dotychczasowego sukcesu Porozumienia o globalnej
współpracy w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa, o czym poinformowano
uczestników podczas corocznego międzynarodowego spotkania dotyczącego egzekwowania
prawa w 2016 r. w Zjednoczonym Królestwie;
Przypominając że podczas gdy Konferencja wezwała w swoich poprzednich rezolucjach do
ustanowienia standardów ochrony danych mających zastosowanie globalne, niektórzy
członkowie konferencji tymczasem nadal nie mogą prowadzić między sobą wymiany danych,
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ze względu na ograniczenia nałożone przez prawo krajowe lub regionalne; zatem zważywszy
na tę sytuację Konferencja powinna wspierać członków w ich pracy na poziomie krajowym,
zapewniając im wspólnie ustalone materiały dotyczące współpracy w zakresie
międzynarodowego egzekwowania prawa, które członkowie mogą dostosować według
własnego uznania do potrzeb krajowych, regionalnych i lokalnych, w tym powinna pomagać
wspierać ich wezwania do zmiany przepisów krajowych;
Przypominając że 36. Konferencja zaakceptowała Porozumienie o globalnej współpracy w
zakresie transgranicznego egzekwowania prawa jako możliwy dla każdego uczestnika
konferencji sposób przyjęcia wspólnego podejścia do ułatwienia współpracy w zakresie
egzekwowania prawa z innymi uczestnikami, zapewniając także uczestnikom opcjonalny
Załącznik do tego Porozumienia, który umożliwia tym uczestnikom zadeklarowanie, czy
zamierzają prowadzić wymianę danych osobowych dotyczących postępowań
transgranicznych, jeżeli pozwala na to prawo krajowe lub regionalne;
Uznając że Komitet Wykonawczy 37. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony
Danych i Prywatności zapewnił mechanizmy potrzebne do wdrożenia Porozumienia o
globalnej współpracy w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa zgodnie z artykułami
12-15 Porozumienia, w tym aktualizacji Regulaminu Konferencji w celu dostosowania tego
nowego narzędzia;
Przypominając że Zalecenie OECD w sprawie współpracy transgranicznej przy
egzekwowaniu prawa chroniącego prywatność zaleca państwom członkowskim podjęcie
kroków mających poprawić możliwość współpracy ich organów ds. egzekwowania prawa, w
tym poprzez zapewnienie organom mechanizmów wymiany informacji z organami
zagranicznymi oraz umożliwienie organom zapewniania pomocy organom zagranicznym, w
szczególności jeżeli chodzi o uzyskiwanie informacji od osób; uzyskiwanie dokumentów i
zapisów; czy też lokalizowanie lub identyfikowanie zaangażowanych organizacji lub osób
bądź rzeczy;
Przypominając że 36. Konferencja powierzyła Komitetowi Wykonawczemu zadanie
rozpoczęcia dyskusji z GPEN oraz innymi 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;
Zauważając że Światowa Sieć Egzekwowania Przepisów o Ochronie Prywatności (GPEN)
uruchomiła przy okazji 37. Konferencji nowy poufny i bezpieczny system informowania (Alert
System), który pozwala uczestniczącym organom informowanie innych uczestniczących organów
o swoich postępowaniach dotyczących ochrony prywatności i działaniach w zakresie
egzekwowania prawa, w szczególności tych obejmujących aspekty transgraniczne, do celów
potencjalnej koordynacji i współpracy; zauważając również, że Konferencja, GPEN i inne sieci
informowały/informują się o takich projektach usprawniających współpracę transgraniczną oraz
rozpoczęły dyskusje na temat przyszłych projektów;
Odnotowując że kilka innych sieci zajmujących się ochroną danych i prywatności podjęło wysiłki
mające na celu zachęcenie do udziału w działaniach z zakresu koordynacji międzynarodowego
egzekwowania prawa organów ds. egzekwowania przepisów o ochronie prywatności z krajów z
mniej rozwiniętymi systemami ochrony danych i prywatności na całym świecie.

38. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
postanawia nadal zachęcać do podejmowania wysiłków na rzecz skuteczniejszej współpracy
w zakresie postępowań i egzekwowania prawa w określonych sprawach oraz:
1. Powierzyć nowej Grupie roboczej ekspertów, w której skład wchodzą zainteresowani
członkowie Międzynarodowej Konferencji oraz, najlepiej, przedstawiciel członków
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Konferencji z różnych regionów świata, zadanie opracowania propozycji kluczowych zasad
ustawodawstwa, która ułatwi lepszą współpracę w zakresie egzekwowania prawa między
członkami. Indywidualni członkowie mogli będą dostosować zasady do swoich krajowych,
regionalnych i lokalnych potrzeb. Zasadom towarzyszyć będzie memorandum wyjaśniające,
które indywidualni członkowie oraz, gdy to właściwe, obserwatorzy mogą przedstawić
rządom krajowym. Ponadto Grupę roboczą zachęca się do przedstawiania propozycji innych
środków, które jej zdaniem mogą poprawić skuteczną współpracę transgraniczną w
perspektywie krótko- lub długoterminowej. Grupę roboczą zachęca się również do
prowadzenia prac we współpracy z innymi sieciami organów ds. egzekwowania prawa w
zakresie ochrony prywatności czynnie zaangażowanymi w transgraniczną współpracę w
zakresie egzekwowania prawa oraz do konsultowania się z sieciami organów ds.
egzekwowania prawa, gdy to właściwe, jak również do przedstawienia sprawozdań z
wyników jej prac podczas 39. Konferencji.
2. Powierzyć Komitetowi Wykonawczemu Międzynarodowej Konferencji Rzeczników
Ochrony Danych i Prywatności zadanie nominowania wiodących organów uczestniczących w
każdym z regionów świata, które będą działały jako punkty kontaktowe ds. promowania
udziału członków Międzynarodowej Konferencji w Porozumienia o globalnej współpracy w
zakresie transgranicznego egzekwowania prawa;
3. Powierzyć Komitetowi Wykonawczemu Międzynarodowej Konferencji Rzeczników
Ochrony Danych i Prywatności zadanie prowadzenia dalszych dyskusji z GPEN oraz innymi
właściwymi sieciami w celu opracowania praktycznych projektów, które lepiej skoordynują
wysiłki na rzecz globalnej współpracy w zakresie egzekwowania prawa, w szczególności w
następstwie konkluzji z corocznego międzynarodowego spotkania dotyczącego
egzekwowania prawa w 2016 r., podczas którego zalecono zbadanie możliwości współpracy
sieci w zakresie utworzenia bazy danych obejmującej uprawnienia każdego organu do
współpracy, wymogi w zakresie zbierania dowodów, definicje danych osobowych i danych
poufnych, co pomoże członkom Konferencji łatwo identyfikować organy partnerskie w danej
sprawie.
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