28. leden - Den ochrany osobních údajů
Proč?
Den ochrany osobních údajů vyhlásila Rada Evropy na 28. leden. V ten den byla v
roce 1981 slavnostně otevřena k podpisu Úmluva 108 o ochraně osob se zřetelem
na automatizované zpracování osobních dat (Convention for the Protection of
Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data – ETS 108, dále
jen Úmluva 108).
Co to je Úmluva 108?
Úmluva 108 je prvním uceleným evropským dokumentem zaměřeným na ochranu
osobních údajů, který je pro přistoupivší státy (tj. státy, které ji ratifikují) závazný. V
současné době ji již naprostá většina evropských států ratifikovala, nebo alespoň
podepsala. Myšlenkově navazuje na princip ochrany soukromí obsažený v podstatně
starší Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950.
Česká republika Úmluvu 108 podepsala 8. září 2000. Současně byl zahájen proces
ratifikace, který byl završen předáním ratifikačních listin ve Štrasburku 9. července
2001.
Úmluva existuje 30 let…
28. ledna 2011 se Úmluva dožívá 30 let na své cestě k posilování lidských práv. U
této příležitosti pořádají Thorbjørn Jagland, generální tajemník Rady Evropy (mj. též
současný předseda výboru pro udílení Nobelových cen) a Viviane Redingová,
místopředsedkyně Evropské komise slavnostní konferenci v Bruselu. Konference se
zúčastní předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec.
Spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů s Radou Evropy
U příležitosti Dne ochrany osobních údajů pořádá Úřad již po páté soutěž pro děti a
mládež “Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
V roce 2011 využívá pro soutěž v kategorii dětí 7- 10 let hru Webowou diwočinou,
kterou vytvořila Rada Evropy a Úřad se podílel na její české verzi.
V současné době také probíhá za aktivní a bezprostřední účasti Úřadu proces
modernizace Úmluvy 108, který reflektuje především technický a technologický
pokrok, který se odehrál v uplynulých desetiletích.
Bližší informace: www.uoou.cz – rubrika Zahraničí/Rada Evropy
www.uoou.cz – rubrika Pro mládež/Soutěž

