Warszawa, 25 września 2013 r.

CEDPO oraz krajowe stowarzyszenia DPO1 w Europie
DEKLARACJA WARSZAWSKA 2013
„Zachęcanie do wyznaczania DPO”
Przy okazji 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
zatytułowanej „Prywatność: Przewodnik po zagmatwanym świecie”, która odbyła się w dniach 23 –
26.09.2013r. w Warszawie, CEDPO oraz krajowe stowarzyszenia DPO w Europie podkreśliły coraz
większą rolę DPO, jako wartościowego „przewodnika” w zapewnieniu zgodności funkcjonowania
organizacji z zasadami ochrony danych w praktyce. Podczas gdy instytucje unijne koncentrują się na
rozważaniach czy powołanie DPO powinno być obligatoryjne czy też nie, CEDPO sugeruje
interesariuszom wyjście poza tę debatę i namawia europejskiego ustawodawcę do sporządzenia
jasnych zasad, które zachęcą organizacje do powoływania DPO.
W ramach nowego stanowiska negocjacyjnego CEDPO przedstawia 6 następujących zachęt, które
mają promować powoływanie większej liczby DPO na terenie Unii Europejskiej, co w konsekwencji
przełoży się na lepszą ochronę danych osobowych:
•

Skargi w zakresie ochrony danych powinny w pierwszej kolejności zostać przekazane DPO w
celu rozpatrzenia.

•

Organizacje, które powołały DPO, powinny zostać zwolnione z formalności takich, jak
2
uprzednie konsultacje z DPA .

•

Organizacje, które powołały DPO powinny być zwolnione z obowiązku zgłaszania do DPA
drobnych naruszeń.

•

Organizacje powinny mieć możliwość szybkiego przeprowadzenia procesu certyfikacji,
przedłużenia okresu ważności certyfikatu lub otrzymania certyfikatu o większej wartości, jeśli
posiadają wyznaczonego DPO.

•

Proponowane regulacje powinny umożliwić wstrzymanie lub
administracyjnych w przypadku, gdy DPO jest osobą odpowiedzialną.

•

Przed przeprowadzeniem kontroli, DPA powinno poinformować właściwych DPO oraz
odpowiednio włączyć ich do sprawy.

zmniejszenie

sankcji

Deklarację przyjęły następujące organizacje:
CEDPO (Confederation of European Data Protection Organisations) zrzeszająca: Association
Profesional Espanola de la Privacidad (APEP) w Hiszpanii, Gesellschaft fur Dantenschutz und
Datensicherheit (GDD) w Niemczech, Association Francaise des Correspondants a la Protection des
Donnees (AFCDP) we Francji i NederlandsGenootschap van Functionarissenvoor de
gegevensbescherming (NGFG) w Holandii;
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) w Polsce;
ARGE DATEN Privacy Austria w Austrii;
Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija (LFPDA) na Łotwie.
Uwaga: CEDPO opublikowało Pierwsze Stanowisko Negocjacyjne w sprawie propozycji regulacji unijnej w dn. 30
marca 2012 r. oraz przedstawiło propozycje zmian w Dokumencie dn. 19 października 2012 r. Powyższe
dokumenty, włącznie z nowym dokumentem dot. „Zachęt” dostępne są na stronie http://www.cedpo.eu.
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Data Protection Officer (w polskich przepisach zdefiniowany jako: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
Data Protection Authority (w polskich przepisach zdefiniowany jako: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

