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Kijów, 21-22 maja 2012 r.
Deklaracja w sprawie poparcia dla europejskiej reformy ochrony danych
Wyrażając potrzebę kontynuowania naszej współpracy i wymiany doświadczeń
w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, ustanowionych na I Spotkaniu
Rzeczników Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej
w Warszawie 17 grudnia 2001 roku;
Potwierdzając postanowienia Deklaracji w sprawie przyszłej współpracy przyjętej
w Smolenicach 24 maja 2005 roku oraz rozwijającej ją Deklaracji o współpracy przyjętej w
Kazimierzu Dolnym 3 czerwca 2008 roku;
Potwierdzając postanowienia Deklaracji w sprawie współpracy nad zmianą dyrektywy 96/46/WE
Rady i Parlamentu Europejskiego o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz ich swobodnym przepływem przyjętej w Sopocie 19 maja 2010 roku;
Biorąc pod uwagę art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
Uwzględniając art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
Biorąc pod uwagę art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
Uznając, że Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych jako umowa otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron
ma istotne znaczenie w rozwijaniu uniwersalnych standardów ochrony danych;
Uznając propozycje kompleksowej reformy ram prawnych ochrony danych osobowych UE
przedstawionych przez Komisję Europejską, mających na celu wzmocnienie praw osób
fizycznych oraz sprostanie wyzwaniom globalizacji i nowych technologii, jak również
propozycje modernizacji Konwencji 108 Rady Europy, oraz przyjmując z zadowoleniem w
szczególności następujące kluczowe cele:
- wzmocnienie i doprecyzowanie praw osób, których dane dotyczą;
- rozliczalność administratorów danych i przetwarzających;
- zmniejszenie niektórych obciążeń administracyjnych oraz dążenie do spójności;
- przypisanie kluczowej roli niezależnym organom ochrony danych i wzmocnienie ich
niezależności i uprawnień oraz wymóg aktywnej współpracy między organami ochrony danych;
- opracowanie bardziej kompleksowych ram prawnych mających zastosowanie we wszystkich
obszarach;

Biorąc pod uwagę nieustanne zmiany technologii oraz wynikającą w związku z tym potrzebę
stawienia czoła wyzwaniom technologicznym;
Potwierdzając potrzebę zagwarantowania solidnych i kompleksowych ram ochrony danych;
Uznając istotną rolę rzeczników ochrony danych osobowych w procesie tworzenia oraz
wdrażania przyszłych ram prawnych dla ochrony danych osobowych;
Podkreślając jednak, że wszyscy rzecznicy ochrony danych uczestniczący w pracach Grupy
Rzeczników Państw Europy Środkowej i Wschodniej są członkami Rady Europy i że reforma
ochrony danych będzie miała na nich wpływ, oraz w związku z tym podkreślając, jak ważne jest,
aby mieli możliwość wyrażania opinii w sprawie reformy przepisów o ochronie danych;
Biorąc pod uwagę fakt, że współpracujemy również z rzecznikami z państw nie będących
państwami członkowskimi UE i w związku z tym nie mających pełnej możliwości wyrażania
opinii na temat przyszłych ram prawnych ochrony danych w UE;
Uwzględniając dotychczasowe wyniki naszej współpracy prowadzonej na tym forum oraz
potrzebę wypracowania wspólnych stanowisk, które będą następnie przedstawiane na innych
forach;
My niżej podpisani Rzecznicy,
niniejszym deklarujemy:
- poparcie dla europejskiej reformy ochrony danych oraz dla działań mających na celu
doprowadzenie do powodzenia modernizacji europejskich ram ochrony danych;
- gotowość kontynuowania współpracy i podejmowania wspólnych działań w trakcie prac nad
nowymi ramami prawnymi ochrony danych Rady Europy i Unii Europejskiej.
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