Nyilatkozat
Nemzetközi együttműködés
Figyelemmel arra, hogy a felszínre került esetek kiválóan bizonyítják, hogy a nemzetközi
adattovábbítások megnövekedett mérete, valamint az azokhoz köthető belföldi és nemzetközi
szervezetek tevékenysége gyorsan és hátrányosan érintheti nagyszámú egyén magánszféráját
az egész világon, a megnövekedett számú adattovábbításhoz szintén erőteljesebb nemzetközi
információcserének és együttműködésnek kell létrejönnie az adatvédelmi hatóságok részéről,
olyan formában, hogy azok a lehető legteljesebb mértékben biztosítani tudják a magánszféra
és a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat a közérdeknek megfelelve.
Visszautalva arra, hogy a 29., 33., 34. és 35. Konferencia határozatai, továbbá a 27.
Konferencia Montreux Nyilatkozata:
-

-

Bátorították a Nemzetközi Konferencia résztvevőit arra, hogy további erőfeszítéseket
tegyenek különösen az információcsere, nemzetközi együttműködés erősítése és
ellenőrzési tevékenységeik összehangolása, valamint nemzetközi szervezetekkel
történő közös munkálkodás kapcsán, az adatvédelem világszerte történő erősítése
érdekében.
Üdvözölték az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)
ajánlásának adoptálását az adatvédelmi jogszabályok határokon túli együttműködés
keretében való érvényesítésének érdekében.

Visszautalva arra, hogy a 33. Konferencia felállította a Nemzetközi Jogérvényesítő
Koordinációs Munkacsoportot, mint állandó, a lehetséges koordináció kereteinek
kidolgozásával megbízott csoportot, azzal, hogy tegyen jelentést a megtett intézkedésekről a
34. Konferenciára.
Jelezve, hogy a munkacsoport jelentést tett és kidolgozott egy keretrendszert, mely hat
ajánlott összehangolandó alapelvet tartalmazott.
Visszautalva továbbá arra, hogy a 33. Konferencia elhatározta annak biztosítását, hogy
minden évben legalább egy alkalommal lehetősége legyen találkozni azoknak, akik érdekeltek
a privátszféra védelméhez való jog kikényszerítésének és koordinációjának kérdéseiben. A
következő három helyszíne ennek sorrendben: Montreal, Washington DC és Manchester.
Elismerve azt, hogy ezek a találkozók értékes lehetőséget kínáltak a jogérvényesítéssel
foglalkozó szakembereknek a Konferencia tagjaival való egyeztetésre és a tapasztalatok
megosztására és fejlesztésére a vizsgálatok és alkalmazott technikák szempontjából is. Az
igény az ilyen fórumok tartására így folyamatos.
Visszautalva arra, hogy a 35. Konferencia megbízta a Nemzetközi Jogérvényesítő
Koordinációs Munkacsoportot azzal, hogy dolgozzon együtt más szervezetekkel egy a
nemzetközi ügyekre vonatkozó közös megközelítési mód és végrehajtási együttműködés
kialakítása érdekében. Az eredményeket pedig egy többoldalú keretrendszert felvázoló
dokumentumban fejezzék ki, mely a jogérvényesítéssel kapcsolatos információk
megosztásának módját tartalmazza, azon belül kitér arra, hogyan kell ezeket az információkat
kezelni a címzetteknek. A dokumentum célja azonban nem a már meglévő nemzeti és
nemzetközi feltételrendszer és mechanizmusok lecserélése az információcserével
kapcsolatban, vagy hogy beavatkozzon más szervezetek ilyen célú megegyezéseibe.

Visszautalva arra, hogy a 31. Konferencia tagsága jóváhagyta a személyes adatok és a
magánszféra nemzetközi védelmének alapvető normáiról szóló Madridi Határozatot, melyet a
32. Konferencia által elfogadott Határozat is átültetett.
Építve arra a jelentős fejlődésre, amit az elmúlt években sikerült elérni nemzeti és nemzetközi
szinten a magánszféra védelmét biztosító törvényi rendelkezések érvényesíthetőségét érintő
együttműködéssel kapcsolatban, beleértve ebbe az APEC, a 29-es cikk alapján létrehozott
Adatvédelmi Munkacsoport, az OECD, az Európa Tanács, a Frankofón térség hatóságainak
hálózata, az Ibériai-Amerikai Hálózat és a Globális Privátszféra Védelmi Hálózat (GPEN)
erőfeszítéseit is.
Elismerve különösen a GPEN hozzájárulását és munkáját az olyan összehangolt nemzetközi
jogérvényesítő fellépés megszervezése terén, mint a „GPEN Privátszféra Tisztítás” és
megjegyezve, hogy a Nemzetközi Konferencia egy régóta felállított és elismert fórum, amin
keresztül az adatvédelmi biztosok világszerte egybegyűlhetnek és közösen fejleszthetik az
irányelveket és a kollektív fellépés módjait.
Felismerve, hogy a Nemzetközi Konferencia és a GPEN tagsága egyre nagyobb részben fedik
egymást, valamint közös célként a személyes adatok és a privátszféra védelmének globális
fejlesztése érdekében járnak el, időszerű erőfeszítéseik összehangolása a nemzetközi
jogérvényesítés fejlesztése érdekében. Ez a hatékonyság növelése és a kétszeres munka
elkerülése végett is fontos, ami mindkét szervezet és azok tagjainak is közös érdeke. Ez
természetesen nem zárja ki annak jövőbeli lehetőségét, hogy mindkét szervezet együtt, vagy
akár külön is felvegye a kapcsolatot és tárgyaljon a jogérvényesítés érdekében más
szervezetekkel is.
Végül pedig következtetve arra, hogy a jogérvényesítés érdekében való nagyobb
együttműködés növelni fogja a személyes adatok védelméhez való jog érvényesítésével
foglalkozó hatóságok munkájának hatékonyságát olyan ügyekben, amelyekben a személyes
adatok feldolgozása több állam joghatóságát is érinti.
Az Adatvédelmi Biztosok 36. Nemzetközi Konferenciája úgy határoz, hogy a további
hatékony, a határokon átnyúló vizsgálatokban való együttműködés ösztönzése és a megfelelő
ügyekben történő jogérvényesítés érdekében:
1.

2.

3.

Elfogadja a Globális Határokon Átnyúló Jogérvényesítés Érdekében Történő
Együttműködésről Szóló Megállapodást, mint lehetséges alapot a tagok közötti
együttműködés megkönnyítésére, valamint bátorít minden adatvédelmi hatóságot az
abban való részvételre.
Megköszöni a Nemzetközi Jogérvényesítő Koordinációs Munkacsoportnak az eddigi
munkáját és ezennel megszünteti megbízását, tekintettel arra, hogy az eleget tett a
meghatározott feladatoknak a 33. és a 35. Nemzetközi Konferencia megtartása közötti
időszakban.
Megbízza az Adatvédelmi Biztosok Nemzetközi Konferenciájának Végrehajtó
Bizottságát azzal, hogy annak elfogadása után, tegyen eleget a Megegyezés 12-15
pontjaiban előírt feladatainak, így a Megegyezés leendő tagjainak egymás közti
szándéknyilatkozatainak kezelésére, továbbá hatályosítsa ennek megfelelően a
Konferencia Eljárási Szabályzatát a 37. Konferencia megtartásáig.

4.

5.

Megbízza továbbá a Végrehajtó Bizottságot, hogy kezdeményezzen egyeztetést a
GPEN-nel és más kapcsolódó szervezetekkel, a jogérvényesítő együttműködés
hatékonyságának növelése szempontjából a gyakorlati lehetőségek és eljárási módok
kidolgozása érdekében és ezekről tegyen jelentést a 37. Konferenciára.
Támogatja egy biztonságos nemzetközi információs felület kifejlesztését, amely
védett teret nyújt a Nemzetközi Konferencia tagjai és az ő partnereik számára a
bizalmas információk megosztására, megkönnyíti az összehangolt jogérvényesítő
akciók
kezdeményezését,
kiegészíti a más nemzetközi koordinációs
mechanizmusokat, valamint hozzáadott értéket teremt a nemzetközi operatív
jogérvényesítő keretrendszerhez.

