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Usnesení
Rozvoj standardů v oblasti ochrany soukromí uplatnitelných pro využívání a
zavádění nových a stávajících technologií je už několik let předmětem rozsáhlých
debat a diskuzí jak mezi institucemi pro mezinárodní standardy tak ochránci dat a
soukromí. Standardy byly také předmětem konkrétních rozhovorů na minulých
mezinárodních konferencích, včetně 25., 26. a 28. mezinárodní konference, které se
konaly postupně v Sydney (Austrálie), Wroclawi (Polsko) a Londýně (Velká Británie).
Tyto diskuze svědčí o stále rostoucím poznání ochránců dat a soukromí, že
legislativa v oblasti ochrany dat a soukromí, byť pro ochranu osobních informací
nezbytná, sama o sobě nepostačuje. Rovněž mezinárodní standardy hrají svou roli
jako mechanizmus pomáhající zúčastněným stranám ustavit a demonstrovat shodu
s právními požadavky, které se týkají ochrany dat a soukromí.
Vývoj norem v oblasti ochrany soukromí uplatnitelných pro využívání a zavádění
nových a stávajících technologií by neměl být vnímán jako proces, který narušuje
základní funkci příslušných národních komisí pro ochranu dat a soukromí. Jedním ze
způsobů, jak aplikovat technické a organizační specifikace jsou standardy, které
dokážou převést legislativní požadavky do konkrétních postupů. Doposud se stávalo,
že legislativa byla v souvislosti s technologickými standardy vykládána z velké části
bez aktivního zapojení ochránců dat a soukromí. Tato situace se musí změnit, aby se
zajistilo dosažení jednotného pojetí a shody.
Mezinárodní organizace pro normy (ISO) dala najevo záměr dále pracovat
na přípravě standardů souvisejících s ochranou soukromí tím, že vytvořila Pracovní
skupinu 5 (Řízení identity a technologie pro ochranu soukromí) v rámci Podvýboru 27
(Bezpečnost informačních technologií). Tato pracovní skupina vyzvala k navázání
kontaktů s Mezinárodní konferencí komisařů pro ochranu dat a soukromí (dále jen
„Konference“), přičemž zejména vyzdvihla „vzájemné zájmy obou organizací v oblasti
ochrany dat a soukromí, stejně jako cíl Pracovní skupiny uvést do souladu se
souborem mezinárodních norem jisté aspekty řízení identity, biometrie a ochrany
soukromí v kontextu informačních technologií“.
I když rozvoj standardů v oblasti ochrany soukromí1 pod hlavičkou bezpečnostně
orientované skupiny není ideálním řešením, je to, alespoň v dané chvíli, struktura
1

Mezi standardy, které nová pracovní skupina ISO právě připravuje, patří ISO 29101 – Referenční
architektura ochrany soukromí (nejlepší postupy pro důsledné technické zavádění principů ochrany
soukromí); ISO 29100 – Rámec ochrany soukromí (definující z hlediska ochrany soukromí požadavky
na zpracování osobních informací v libovolném informačním systému pod jakoukoli jurisdikcí); a ISO

schválená ISO. Základním krokem k tomu, aby se zajistilo, že vyvíjené normy budou
respektovat ochranu soukromí, je odpovědět na tento přístup tvůrců norem
aktivnějším zapojením do procesu přípravy standardů. Jde současně o přirozené
rozšíření pracovního záběru, které už Konference uskutečňuje v podobě konzultací
s obhájci práva na soukromí z jiných jurisdikcí na mezinárodní úrovni – například
s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a skupinou pro ekonomickou
spolupráci Asie a Tichomoří – s cílem dotknout se otázek ochrany soukromí, které
vyvstávají v souvislosti s přeshraničními toky dat. Jednoduše řečeno, je v nejlepším
zájmu Konference i normotvorných institucí, aby členové Konference vynakládali více
vzájemné pomoci a spolupráce při rozvoji norem.
Konference proto přijímá následující usnesení:
1.

Konference si přeje podporovat rozvoj efektivních a všestranně uznávaných
mezinárodních standardů pro ochranu soukromí a poskytne ISO svoje znalosti
a zkušenosti pro rozvoj takových norem;

2.

Konference vyzývá své členy, aby se prostřednictvím příslušných národních
standardizačních organizací aktivněji zúčastnili normotvorného procesu ISO;

3.

Vzhledem k možné omezenosti zdrojů u mnohých členů, vyzývá je
Konference, aby zvážili, jak nejlépe sdílet znalosti a zkušenosti za účelem
jejich poskytnutí ISO;

4.

Konference vyzývá své členy, aby přemýšleli o možném mechanizmu jak
jménem Konference udržovat vztahy s ISO; a

5.

Konference vyzývá své členy, aby aktivněji podporovali účast dalších
zainteresovaných skupin (z akademických kruhů, nevládních organizací a
výzkumných středisek) na vytváření standardů ISO a aby jim doporučili zapojit
se prostřednictvím příslušných národních standardizačních institucí.

Poznámka: Rezoluce jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu http://www.uoou.cz/ v rubrice
Zahraničí/Mezinárodní aktivity Úřadu a také na webových stránkách organizátora konference
http://www.privacyconference2007.gc.ca.

24760 – Rámec pro řízení identity (rámec pro bezpečné, spolehlivé a soukromí respektující řízení
informací o totožnosti).

