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Den ochrany osobních údajů se slaví každoročně 28. ledna po celém světě jako připomínka významu
práva na ochranu dat a k posílení povědomí o jeho významu pro jednotlivce i moderní společnost.

Letošní, už patnáctá oslava, se kryje se 40. výročím existence Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na
automatizované zpracování osobních dat (známější jako Úmluva 108). Den ochrany osobních údajů byl
v roce 2006 Výborem ministrů Rady Evropy stanoven právě na 28. ledna jako odkaz k tomuto dni v roce
1981, kdy byla Úmluva 108 otevřena k podpisu.
Dodnes zůstává Úmluva 108 jediným právně závazným mezinárodním nástrojem k ochraně dat s
univerzálním dosahem, takže specialisté a odborníci po celém světě ji nazývají „Globální úmluva o
ochraně osobních údajů“.
Rada Evropy byla předskokanem a stála v popředí rozvoje práva na ochranu dat od sedmdesátých let.
Úmluva 108 možná není známa široké veřejnosti a miliardám jednotlivců, které ochraňuje (Úmluvu
ratifikovalo nebo k ní přistoupilo 55 zemí z Afriky, Latinské Ameriky a Evropy a průběžně ji uplatňují),
avšak její role v posilování ochrany dat je zásadní.
Toto právo je dnes vystaveno nebývalým výzvám, což přimělo Radu Evropy posílit tento přelomový
nástroj, aby odpovídal novým potřebám a přicházejícím výzvám. Výsledkem této práce je Protokol o
změně, který byl otevřen k podpisu dne 10. října 2018, a jenž poskytuje robustní nástroj pro naši
digitální éru potvrzující svůj globální rozměr: Úmluva 108+.
Aby i po dalších čtyřicet let docházelo k zajišťování účinné ochrany osobních údajů, je nutné, aby
všechny strany Úmluvy 108 bezodkladně ratifikovaly Protokol o změně, čímž by Úmluva 108+ nabyla
účinnosti a mohly by k ní přistupovat další země a právo na ochranu dat by bylo chráněno univerzálněji
a důkladněji.
Jelikož jsou naše životy stále více online a naše společnost nadále využívá potenciál digitálního věku,
stává se Úmluva pro každého z nás ještě významnější, neboť zajišťuje lidskou důstojnost a integritu ve
věku umělé inteligence a algoritmického rozhodování tím, že na mezinárodní úrovni poskytuje
společný právní prostor usnadňující toky dat mezi zeměmi.
28. leden je dnem, kdy si můžeme připomenout, že nové technologie nám musí sloužit způsobem
respektujícím lidská práva, především právo na ochranu soukromí a osobních údajů.
U příležitosti 15. ročníku dne ochrany osobních údajů a 40. výročí Úmluvy 108 se k nám připojte a
oslavte tento den s pozorností a uznáním, které si zaslouží. Při této zvláštní příležitosti je pořádána
řada akcí a oslav, na něž jste zváni k účasti, sledování a propagaci (více informací na www.coe.int).
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