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LOT INFO
ratujmy polskĄ zimĘ
let’s save polish winter
« WWF Polska zorganizowa4 niecodzienne wydarzenie w centrum Warszawy. Snowboardziści
i narciarze, wykonując serię akrobacji, wyrazili
swoje poparcie dla powstrzymania zmian klimatu. WWF zaniepokojony jest faktem, że rząd RP nie
chce przyjąć zobowiązań UE w zakresie ograniczenia emisji CO2, g4ównego sprawcy zmian klimatu.
Podczas wydarzenia WWF przedstawi4 apel do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie rozwiązań
prawnych promujących odnawialne źród4a energii i efektywność
energetyczną. Trzeba dzia4ać
szybko: w latach 80. średnia temperatura w styczniu w Warszawie
wynosi4a -3 C; w ostatnim dziesięcioleciu już ok.
1,4 C. Zmniejszy4a się też liczba dni z pokrywą
śnieżną – w latach 70. by4o ich ok. 20, w latach 90.
już tylko 10. Ale zmiany klimatu to nie tylko k4opot
Polski. Jeśli dalej będą w tym tempie postępować,
w ciągu następnych dekad strefa występowania
śniegu w Alpach przesunie się z 1200 m do 1800 m
n.p.m. Wtedy tylko 44% ośrodków sportów zimowych będzie mog4o liczyć na śnieg w ciągu ca4ego
sezonu. Dlatego pod apelem WWF podpisali się
sportowcy uprawiający zimowe dyscypliny oraz
zrzeszające ich organizacje. Więcej: wwf.pl
« WWF Polska has organised an unusual event
in downtown Warsaw. Snowboarders and skiers,
performing a series of acrobatic stunts, expressed their support for attempts to stop climate
change. WWF is troubled by the fact that the Polish government has been unwilling to accept EU
commitments to reduce emissions of carbon
dioxide, the main culprit in climate change. WWF
appealed to the PRIME MINISTER TO ADOPT LEgal regulations promoting renewable energy sources
and energy efficiency. Urgent action is needed: average January temperature in Warsaw was -3 C in
the 1980s, while over the last decade it has been
as high as ca. 1,4 C . The number of days with snow
cover has also declined - with ca. 20 in the 1970s
and only 10 in the 1990s. however, climate changes
don’t affect Poland alone. If they continue to progress at the current pace, the next few decades
will see the line of snow reliability in the Alps rise from 1200m to 1800m above mean sea level. This
means that only 44% of skiing resorts will be designated as snow-reliable throughout the whole season. This is why
signatories to the
WWF appeal include
sportsmen representing winter disciplines and their
sports organisations. For More see:
wwf.pl
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WYWIAD / INTERVIEW

Dane pod ochroną
Rozmowa z Micha4em
Serzyckim, Generalnym
Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych

Interview with Micha4
Serzycki, Inspector
General for Personal
Data Protection (GIODO)

30 kwietnia 2008 roku mija 10 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych. Jak Pan ocenia ten okres?

Dotychczas najistotniejszym elementem sprawowania przez Generalnego Inspektora nadzoru nad wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych by∏o rozpatrywanie skarg oraz przeprowadzanie kontroli. Ale waga ochrony danych osobowych wzrasta wraz z rozwojem nowych technologii, handlu elektronicznego, post´pujàcej informatyzacji instytucji prywatnych i publicznych. Skuteczna realizacja
tej ochrony jest mo˝liwa tylko dzi´ki opracowaniu nowych przepisów prawa, a tak˝e podwy˝szeniu poziomu ÊwiadomoÊci prawnej spo∏eczeƒstwa poprzez edukacj´
– i to zarówno podmiotów przetwarzajàcych dane, jak i osób fizycznych, których dane dotyczà.
Dla urzeczywistnienia prawa jednostki do poszanowania sfery jej prywatnoÊci w zakresie ochrony danych osobowych konieczne staje si´ zatem wzmocnienie funkcji
edukacyjnej organu ochrony danych osobowych, by przeniknàç z informacjà o prawach
i obowiàzkach wynikajàcych z ustawy o ochronie danych osobowych do ÊwiadomoÊci Polaków oraz polskich instytucji publicznych i prywatnych.
Dlatego te˝ w ramach polityki informacyjnej podejmujemy szereg przedsi´wzi´ç. Organizujemy konferencje, szkolenia, warsztaty naukowe. Pozytywnym zjawiskiem jest
to, ˝e coraz wi´cej wy˝szych uczelni w∏àcza w program edukacyjny studiów elementy prawa do prywatnoÊci i ochrony danych osobowych. Organizowane sà te˝ studia
podyplomowe, które w ca∏oÊci dotyczà tej tematyki. Mamy podpisane porozumienia
z dwoma szko∏ami wy˝szymi o wspó∏pracy w zakresie ochrony prywatnoÊci i danych
osobowych.
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Polska jest już w strefie Schengen. To nowe wyzwanie dla GIODO. Na czym ono polega?

Jako organ powo∏any do spraw ochrony danych osobowych Generalny Inspektor sprawuje kontrol´ nad tym, czy wykorzystywanie danych w Systemie Informacyjnym
Schengen nie narusza praw osób, których dane te dotyczà. W tym celu mo˝e przeprowadziç kontrol´ z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów oraz osób fizycznych, które o to poproszà. Ka˝dej osobie, której dane sà przetwarzane w SIS oraz
Systemie Informacji Wizowej, przys∏uguje prawo z∏o˝enia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skargi w zakresie dotyczàcym wykonywania przepisów o ochronie danych osobowych.
Jednym z gorących ostatnio tematów jest wykorzystywanie danych pasażerów
podróżujących do USA. Co Pan o tym sądzi?

W 2007 r. Unia Europejska zawar∏a kolejnà ju˝ umow´ z USA w tej sprawie, zgodnie
z którà dane pasa˝erów b´dà przekazywane do Departamentu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego USA, a ten b´dzie móg∏ przekazywaç te dane innym amerykaƒskim organom rzàdowym zajmujàcym si´ egzekwowaniem prawa, zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego lub walkà z terroryzmem i zwiàzanymi z nim przest´pstwami.
Zgodnie z tym porozumieniem docelowo zmieni si´ sposób uzyskiwania informacji
przez w∏adze amerykaƒskie. Dotychczas mia∏y one bezpoÊredni dost´p do systemów
rezerwacyjnych, natomiast po zmianach b´dà mia∏y dost´p jedynie do tych danych,
które przed ka˝dym lotem zostanà przekazane przez linie lotnicze. Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e dane osobowe pasa˝erów sà tak˝e przekazywane do Kanady oraz pojawiF O T. (C) WWF-polska / a.nalewajek, G A Z E T A
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you’re under our wing

Data under protection
∏y si´ propozycje przekazywania tych danych do innych paƒstw.
W ka˝dym przypadku GIODO oraz pozostali rzecznicy ochrony danych osobowych z paƒstw cz∏onkowskich UE b´dà czynnie uczestniczyç w tym procesie. JednoczeÊnie na forum UE pojawi∏ si´ projekt stworzenia europejskiego systemu zbierania danych osobowych pasa˝erów przylatujàcych z paƒstw trzecich, do oceny
którego nale˝y podchodziç bardzo ostro˝nie. (Kal)

technologies, e-commerce and
progressing computerisation in
private and public institutions.
Such protection can only be enforced effectively if we develop new
legal regulations and improve the
society’s legal awareness through
education, which concerns both
institutions that process the data
and individuals whose data are
processed.
Therefore, to enforce the individual’s right to have his or her privacy respected in terms of personal
data protection, it is necessary to
strengthen the educational role of
the personal data protection body
so that Polish citizens and Polish
public and private institutions become aware of the rights and duties ensuing from the personal data protection act.
For this reason we undertake various activities as part of our information policy. We hold conferences, training courses and workshops.
The good news is that more and
more higher education institutions incorporate elements of the
right to privacy and personal data
protection into their educational
programmes. Postgraduate studies wholly devoted to this subject are also available. We have signed agreements with two higher
education institutions on cooperation in the area of privacy and
personal data protection.
Poland has already joined the
Schengen zone. It’s a new challenge for GIODO. What does it involve?

On 30 April 2008 ten years will
have elapsed since the introduction of the personal data
protection act. How would you
assess this period?

Until now, complaint handling
and inspections have been the

most essential elements of the
Inspector General’s supervision
over the compliance with personal data protection regulations. However, the significance
of the protection of personal information increases proportionally to the development of new

The Inspector General, whose
major task is to handle personal
data protection matters, has to
ensure that usage of data contained in the Schengen Information
System doesn’t infringe upon the
rights of the individuals concerned. To fulfill this task, the Inspec-

tor can carry out inspections at his
or her own initiative or upon request by other entities and individuals. Everyone whose data are
processed in the SIS and Visa Information System can complain to
the Inspector General for Personal
Data Protection in case of any
suspected breach of any personal
data protection regulations.
Using the data of passengers travelling to the United States has
been a hot issue of late. What do
you think about this?

In 2007, the European Union and
the US signed another agreement
to regulate this issue. Pursuant to
the agreement, passenger data
will be transferred to the US Internal Security Department, which
will be authorised to make the data available to other US government institutions responsible for
law enforcement, public security
or combating terrorism and
related crimes. This agreement
provides for changes in the procedure allowing the American authorities to obtain information. Until
now, they have had direct access to
reservation systems. When the
amended regulations take effect,
they will only have access to data
handed over by airlines before
each flight. One should note that
passenger personal data are also
transferred to Canada and that it
has been suggested that such data should be transferred to other
countries, as well. In each case,
both GIODO and the other personal data protection authorities
from EU member states will take
active part in the process. At the
same time, a proposal has been
put forward in the EU forum to create a European system to gather
personal data of passengers flying
into the EU from third countries.
This issue should be addressed in
a very cautious way. (Kal)
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