Nyilatkozat
A magánszféra sértetlensége a digitális korban
Az Adatvédelmi Biztosok 36. Nemzetközi Konferenciája
Visszautalva a 35. Konferencia határozatára az adatvédelem és magánszféra sértetlenségének
a nemzetközi jogba történő átültetésére.
Utalva a tömeges lehallgatások létezésére és használatára szolgáló eljárások folyamatos
nyilvánosságra kerülésére 2013 nyara óta.
Figyelemmel arra, hogy a Konferencia nem minden tagjának van jogszabályi háttere az állami
lehallgatás kérdéseiről.
Hangsúlyozva a személyes adatok védelméhez és a magánszféra sértetlenségéhez való jogok
alapjogi jellegét.
Utalva és támogatva az ENSZ Közgyűlésének 68/167 számú határozatát, amely megerősíti
azt, hogy az emberek „offline” és „online” érintettségű jogait ugyanazon védelem illeti meg,
beleértve ebbe a körbe a magánszféra sértetlenségéhez való alapvető jogot is.
Tudomásul véve az Amerikai Egyesült Államok Magánszféra és Polgári Szabadságjogok
Felügyeleti Tanácsának jelentését az USA PATRIOT Act1 215. szakasza és az USA Foreign
Intelligence Surveillance Act2 702. szakasza alapján alkalmazott programokról.
Tudatában a 29. Számú Adatvédelmi Munkacsoport véleményének, mely az elektronikuson
úton történő kommunikáció titkosszolgálati és nemzetbiztonsági célokból történő
megfigyeléséről szól.
Nagy érdeklődéssel üdvözölve az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Irodájának jelentését, melynek
címe a „Magánszféra sértetlenségéhez való jog a digitális korban”.
1. Megerősíti készségét arra, hogy részt vegyen egy már a Főbiztos Irodájának
jelentésében is kilátásba helyezett, a további érdekelt feleket is tömörítő többoldalú
egyeztetésben, amely a személyes adatok védelméhez és a magánszféra
sértetlenségéhez való jog kihívásait érinti a modern kommunikációs technológiák
szempontjából.
2. Megbízza a Végrehajtó Bizottságot, hogy képviselje a Konferenciát az egyeztetés
során.
3. Felhívja a Konferencia tagjait, hogy járjanak közbe annak érdekében, hogy bármely
elektronikus lehallgatással kapcsolatos program feleljen meg azon személyes adatok
és a magánszféra védelmével kapcsolatos előírásoknak, melyek korábban a 2009-es
Madridi Szabványban, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában
és az Európa Tanács a Személyes Adatok Gépi Feldolgozása Során az Egyének
Védelméről Szóló Egyezményében, valamint más kapcsolódó nemzetközi okiratokban
kerültek lefektetésre. Ennek érdekében vegyenek részt a témával kapcsolatos hazai és
nemzetközi egyeztetésekben.
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2011. szeptember 11. után elfogadott terrorellenes törvény, mely lehetővé teszi egyes rendfenntartó szervek
számára a telefonvonalak bírói engedély nélküli megfigyelését.
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A kémelhárítás céljából történő titkosszolgálati megfigyelés, lehallgatás szabályait tartalmazó törvény.

4. Felhívja a Konferencia tagjait, hogy biztosítsák bármilyen megfigyelési, lehallgatási
program megfelelőségét a fenti alapvető személyes adat és magánszféra védelmi
előírásoknak, amennyiben szükséges, olyan hatékonyabb lehetőségek feltárása útján,
amelyek megfelelnek a lehallgatások által keltett kihívásoknak és kockázatoknak.
5. Ösztönzi tagjait, hogy osszanak meg bármilyen rendelkezésre álló információt
egymással a tömeges elektronikus lehallgatási programokkal kapcsolatban. Továbbá
szintén osszák meg a Végrehajtó Bizottsággal a legjobb gyakorlati megoldásokat az
ilyen programok ellenőrzésével kapcsolatban a Nemzetközi Konferencia tagjai és
megfigyelői közötti továbbterjesztés érdekében.

