Rezoluce o mezinárodní spolupráci
Navrhovatel:

Kanadský komisař pro ochranu soukromí

Přispěvatelé:

Komisař pro ochranu informací, Velká Británie
Komisař pro ochranu soukromí, Nový Zéland
Komisař pro ochranu informací a soukromí, Alberta
Komisař pro ochranu informací a soukromí, Saskatchewan

Připomínajíce deklaraci z Montreux vyzývající Spojené národy k vypracování právně
závazného nástroje k ochraně soukromí a potvrzujíce připravenost komisařů ochrany
dat podporovat vzájemnou spolupráci i spolupráci s dalšími institucemi, které se
věnují ochraně dat a soukromí;
vyjadřujíce uznání četným mezinárodním organizacím, které aktivně podporují
spolupráci v ochraně soukromí, a mezi něž patří i tato konference, Rada Evropy,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Rada pro ekonomickou
spolupráci Asie a Tichomoří (APEC), fórum úřadů pro ochranu soukromí
v tichomořské Asii (APPA), Iberoamerická síť pro ochranu dat, Asociace
frankofonních úřadů pro ochranu dat a Pracovní skupina podle článku 29 v Evropské
Unii;
oceňujíce úsilí vynaložené po 28. konferenci na seminářích v Paříži a Bruselu
v rámci londýnské iniciativy za účelem sdílení praktických informací s cílem učinit
ochranu dat efektivnější cestou lepší komunikace a aplikace;
konstatujíce, že globální toky osobních informací, jejichž množství a složitost
narůstá, nastolují nové výzvy ve vztahu k ochraně osobních údajů; a
poznávajíce, že stále se zvyšující počet zemí uznává význam ochrany dat a rychle
postupuje k zajištění ochrany osobních informací způsobem, který odpovídá jejich
právní, politické a kulturní realitě;
Komisaři pro ochranu dat a soukromí, shromáždění na 29. mezinárodní
konferenci, z těchto důvodů:
1. Respektují, že jednotlivé země přijaly různé přístupy k ochraně osobních
informací a posilování práva na soukromí;
2. Vyzývají komisaře ochrany dat, aby dále zvyšovali úsilí při podpoře
mezinárodní spolupráce a aby spolupracovali s mezinárodními organizacemi
při posilování ochrany dat po celém světě;
3. Vítají, že Rada OECD v červnu 2007 přijala Doporučení k přeshraniční
spolupráci při prosazování zákonů na ochranu soukromí a vyzývají vlády
v členských zemích OECD, aby toto doporučení uplatňovaly;
4. Vyzývají komisaře, aby pokračovali v hodnotné práci v rámci londýnské
iniciativy a podporovali sdílení prostředků, rámcových podmínek a zkušeností
při vyhodnocování účinnosti a hospodárnosti našich aktivit a zásahů na
vnitrostátní i mezinárodní úrovni; a
5. Doporučují komisařům, aby pokračovali v úsilí zaměřeném na zvyšování
povědomí o ochraně dat a soukromí prostřednictvím takových iniciativ, jako je
Týden povědomí o ochraně soukromí pořádaný fórem APPA nebo Den
ochrany dat vyhlášený Radou Evropy.

