41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
21-24 października 2019 r., Tirana
Rezolucja w sprawie promowania nowych, długoterminowych i praktycznych
instrumentów oraz kontynuacji działań prawnych na rzecz skutecznej współpracy
w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa
41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności:
UZNAJĄC fundamentalne prace wykonane przez Grupę Ekspertów ds. Prawnych
i Praktycznych Rozwiązań w zakresie Współpracy w latach 2016–2017;
ODNOTOWUJĄC, że w Planie Strategicznym Konferencji na lata 2016-2018 uwzględniono
potrzebę opracowania wspólnych podejść i narzędzi dotyczących ochrony danych
i prywatności;
BIORĄC POD UWAGĘ Rezolucję w sprawie Przyszłych Działań Dotyczących
Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności przyjętą w 2018 r.,
w której wskazano w szczególności na potrzebę, by Konferencja była bardziej skuteczną
platformą współpracy międzynarodowej i która odnosiła się także do przyszłych,
długofalowych dążeń na rzecz ustanowienia bezpiecznej platformy internetowej, która w lepszy
sposób odpowiadałaby na potrzeby członków związane z międzynarodową współpracą
w zakresie egzekwowania prawa;
UZNAJĄC wysoki poziom ambicji najnowszych rezolucji Konferencji - zwłaszcza z 2016 r.
i 2017 r. – aby oprzeć się na istniejących wysiłkach i sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją
członkowie Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
w związku z międzynarodową współpracą w zakresie egzekwowania prawa;
PRZYPOMINAJĄC, że członkowie potrzebują różnorodnych sposobów umożliwiającym
im współpracę i że są zobowiązani do współpracy w sposób zgodny z prawem mającym
zastosowanie do ich działalności;
UZNAJĄC prace różnych grup roboczych nad budowaniem współpracy międzysektorowej,
a także rzeczywiste powiązania między Rzecznikami Ochrony Danych i Prywatności a ich
pracownikami na wszystkich szczeblach organu członkowskiego;

ODNOTOWUJĄC ciągłą presję wywieraną na członków Konferencji w celu zapewnienia
właściwego wykorzystania zasobów oraz uznając potencjał wymiany informacji, dzięki którym
organy mogą przyspieszyć dochodzenia i poprawić wyniki dochodzeń;
ODNOTOWUJĄC ostatnie zobowiązania w międzynarodowych ramach prawnych, które mają
na celu zwiększenie możliwości współpracy i które dały impuls władzom do znalezienia
nowych, praktycznych sposobów współpracy w celu wypełnienia ich szerokich zobowiązań
prawnych, podkreślając, że można je uzupełnić globalnymi wysiłkami Konferencji na rzecz
tworzenia narzędzi i zachęcania do współpracy;
Mając na uwadze dążenia Konferencji, aby stać się forum integracji, co zostało podkreślone
podczas ostatnich dorocznych spotkań, odzwierciedlając jednocześnie geograficzną, językową
i prawną różnorodność jej członków;
ODNOTOWUJĄC zalecenie Grupy Roboczej ds. Międzynarodowej Współpracy w zakresie
Egzekwowania Prawa dotyczące utworzenia stałej Grupy Roboczej ds. Międzynarodowej
Współpracy w zakresie Egzekwowania Prawa i pamiętając o roli, jaką Komitet Wykonawczy
Konferencji odgrywa w tworzeniu grup roboczych zgodnie z Planem Strategicznym
Konferencji;
41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności zachęca
do

dalszych

starań

na

rzecz

skuteczniejszej

współpracy

w

postępowaniach

transgranicznych i egzekwowaniu prawa w stosownych przypadkach, a w szczególności
wzywa:
1) WSZYSTKICH CZŁONKÓW Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony
Danych i Prywatności, aby swoją wiedzą i doświadczeniem nieustannie dzielili się
za pośrednictwem nowej sekcji stałego publicznego repozytorium na stronie Konferencji, która
odsyła do publicznie dostępnych zasobów dotyczących współpracy w zakresie egzekwowania
prawa;
2) DO ZAPEWNIENIA, że repozytorium pozostanie żywotnym projektem, w którym
Sekretariat

będzie wspierać

współprzewodniczących

grupy roboczej

w

tworzeniu

dedykowanego zespołu lub grupy zadaniowej złożonej z dwóch lub trzech ochotniczych
członków Konferencji, którzy będą mieli za zadanie zarządzać i promować repozytorium wśród
członków, a także zdawać sprawozdanie Komitetowi Wykonawczemu za pośrednictwem

Sekretariatu, zgodnie z rolą Komitetu, jakim jest utrzymywanie strony internetowej jako
repozytorium dokumentacji Konferencji1;
3) DO ZAPEWNIENIA, aby konfiguracja repozytorium została usprawniona i przyczyni się
do długofalowego celu Konferencji, jakim jest wzmocnienie współpracy między członkami za
pośrednictwem narzędzi internetowych, w szczególności poprzez możliwe przyszłe
ustanowienie bezpiecznej platformy internetowej wyłącznie dla członków ICDPPC, która
zapewniałaby dostępne zasoby i umożliwiałaby dzielenie się wiedzą, o których mowa
w Rezolucji w sprawie Przyszłych Działań Dotyczących Międzynarodowej Konferencji
Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, oraz zapewniałaby informacje na potrzeby
potencjalnych przyszłych prac nad opracowaniem dodatkowych mechanizmów wymiany
informacji;
4) DO ROZWAŻENIA, w odniesieniu do przyszłych działań w kierunku kompleksowej bazy
danych organów, usprawnienia strony internetowej Konferencji poprzez połączenie
istniejących wykazów organów wymienionych w różnych częściach strony internetowej
Konferencji, przynajmniej jako zalecenie dla Sekretariatu odnoszące się do przyszłych prac;
5) DO OKREŚLANIA przeszkód prawnych związanych ze współpracą w zakresie
egzekwowania prawa z jakimi spotykają się członkowie; do tego celu może posłużyć
sondowanie, tj. kwestionariusz spisowy, działając w ścisłej współpracy z Grupą Roboczą
ds. Mierników Regulacji Ochrony Danych, w celu zmierzenia się z tymi przeszkodami
i ostatecznego przezwyciężenia ich;
6) DO KONTYNUOWANIA porozumień o współpracy z Organizacją Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w związku z ustanowieniem przez OECD nowej Grupy
Roboczej ds. Prywatności, a także nie tracącym na aktualności zaleceniem OECD w sprawie
współpracy transgranicznej w zakresie egzekwowania prawa do prywatności, w którym
zalecono, aby kraje członkowskie podejmowały kroki w celu poprawy zdolności swoich
organów ds. egzekwowania prawa do prywatności do współpracy; oraz
7) DO ZAANGAŻOWANIA razem z innymi członkami Konferencji i sieciami na rzecz
zaktualizowania Podręcznika o Współpracy w Zakresie Egzekwowania Prawa oraz w celu
wykorzystania doświadczeń wyciągniętych ze współpracy w zakresie egzekwowania prawa.
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Zasada 3.2 I Zasady i Procedury ICDPPC, 2018.

