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CEDPO rośnie w siłę! 
 
Wraz z przystąpieniem trzech nowych organizacji członkowskich Konfederacja 
Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO) 
potwierdza swą wiodącą pozycję w dziedzinie ochrony danych, łącząc organizacje 
reprezentujące tysiące inspektorów ochrony danych (DPO) i  innych praktyków 
ochrony danych z całej Unii Europejskiej.   
 
Wraz z nowymi członkami, mianowicie irlandzkim ADPO (Association of Data 
Protection Officers), austriackim ARGE DATEN i polskim SABI (Stowarzyszenie 
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji), Konfederacja ma na celu 
promowanie roli inspektora ochrony danych (DPO) w Europie, jak również 
zrównoważonej, możliwej do zrealizowania i skutecznej ochrony danych. 
Podobnie jak założyciele CEDPO, każda z nowych organizacji członkowskich wnosi 
praktyczne doświadczenie w implementacji europejskich postanowień w zakresie 
ochrony danych. Założyciele CEDPO z Francji (AFCDP), Niemiec (GDD), Hiszpanii 
(APEP) i Holandii (NGFG) wyrazili swój entuzjazm w związku z trzema nowymi 
członkami potwierdzającymi właśnie swe zainteresowanie inicjatywami CEDPO.       
 
„Korzystając z okazji pragniemy podkreślić pozytywny wpływ inspektorów 
ochrony danych, który już został potwierdzony przez badanie holenderskiego 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Z zadowoleniem przyjmujemy, że fakt ten został 
rozpoznany na poziomie europejskim” mówi dr Sachiko Scheuing, członek 
zarządu holenderskiego NGFG. „Już od 1977 roku zdobywamy w Niemczech 
pozytywne doświadczenia z instytucją inspektora ochrony danych. Inspektorzy 
pomagają sprawić, by ochrona danych była bardziej skuteczna, pomagają 
likwidować zbędne obciążenia administracyjne i budować zaufanie. Przystąpienie 
nowych członków jest ważnym krokiem we wspólnych wysiłkach CEDPO 
mających na celu zwiększenie harmonizacji praktyk w zakresie ochrony danych w 
całej Unii Europejskiej” kontynuuje Christoph Klug z niemieckiego GDD. „Już we 
wrześniu 2013 roku, nasi koledzy z Austrii, Irlandii i Polski w pełni poparli 
deklarację CEDPO wzywającą instytucje unijne do tworzenia zachęt promujących 
powoływanie inspektorów w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony 
danych, która została przyjęta przy okazji odbywającej się w Warszawie 35 
Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności 
zatytułowanej „Prywatność: Przewodnik po zagmatwanym świecie”. Cieszymy się 
więc, że potwierdzili oni swe zainteresowanie inicjatywami CEDPO, co pokazuje, 



 

  

że oni również postrzegają rolę inspektora jako „przewodnika” wskazującego 
kierunek w zakresie ochrony danych osobowych” oświadcza Pascale Gelly, 
Wiceprezes Francuskiego AFCDP.       

 
Wszystkie trzy nowe organizacje członkowskie są zachwycone oficjalnym już 
włączeniem do CEDPO.  
 
“Będąc wiodącą organizacją zajmującą się tematyką ochrony danych w Austrii, 
szkolimy DPO już od dwóch dekad. Cieszymy się możliwością dzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w celu wypracowania skutecznych praktyk z zakresu 
ochrony danych również poza granicami naszego kraju” oświadcza Hans G. 
Zeger, Prezes austriackiego ARGE DATEN. Rozwój profesji europejskiego 
inspektora był również wiodącym elementem działalności irlandzkiego ADPO. 
„Organizujemy regularne warsztaty i konferencje poruszające ‘gorące’ tematy, 
takie jak BYOD i ciasteczka cookies i z radością oczekujemy na możliwości 
podzielenia się najlepszymi praktykami DPO oraz pomysłami na harmonizację 
przepisów i praktyk, oświadcza Fintan Swanton, Prezes irlandzkiego ADPO.   
  
 
Prezes Zarządu polskiego SABI, Maciej Byczkowski, oświadczył, że w jego 
organizacji “Wierzymy, że wzmocnienie pozycji DPO jest kluczowe. Czynnie 
działamy na poziomie krajowym w kontaktach z GIODO, naszym organem 
ochrony danych, a także naszym rządem i parlamentem aby w tym zakresie 
rzeczy posunęły się naprzód. Jesteśmy w zasadzie w momencie, kiedy w polskim 
parlamencie przedłożony zostanie projekt ustawy. Chętnie zatem łączymy siły z 
naszymi europejskimi kolegami w wysiłkach ukierunkowanych na zrobienie 
postępów na szersza skalę.” 
 
“W CEDPO pozytywnie myślimy o przyszłości. Rozciągając się na całą Europę, 
coraz więcej firm i organów uświadamia sobie przewagę konkurencyjną 
wynikającą z posiadania własnej kultury prywatności oraz fachowców, którzy 
wiedzą jak kierować zmianą w gospodarkę cyfrową, potrzebującą prywatności do 
swego rozwoju”, mówi Cecilia Alvarez, Wiceprezes hiszpańskiego APEP. CEDPO 
już dzieliło się swoimi ogólnoeuropejskimi doświadczeniami na różne tematy 
związane z reformą regulacji ochrony danych, w tym studium porównawczym 
funkcji DPO w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Teraz, mając 
wsparcie kolejnych stowarzyszeń, CEDPO w dalszym ciągu będzie zapewniać 
unijnym  instytucjom swój praktyczny wkład w kontekście rozwoju nowych ram 
prawnych ochrony danych osobowych. W centrum działań konfederacji znajdzie 
się przyszła rola DPO.  
 
 
O CEDPO: 
 
CEDPO powstała we wrześniu 2011 roku z inicjatywy europejskich stowarzyszeń 
ochrony danych, mianowicie  francuskiego AFCDP (Association Française des 



 

  

Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel), 
hiszpańskiego APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad), 
niemieckiego GDD (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit), i 
holenderskiego NGFG (Nederlands Genootschaap van Functionarissen voor de 
Gegevensbescherming). Do Konfederacji wkrótce dołączyło irlandzkie ADPO 
(Association of Data Protection Officers), austriackie ARGE DATEN oraz polskie 
SABI (Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). 
 
Celem CEDPO jest promowanie roli Inspektora Ochrony Danych, zapewnienie 
doradztwa w zakresie zrównoważonej, możliwej do zrealizowania i skutecznej 
ochrony danych oraz wkład w zwiększenie harmonizacji praktyk i przepisów 
prawa o ochronie danych w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze 
Gospodarczym.  
 
 

Kontakt 
Email: info@cedpo.eu / Adres strony internetowej: www.cedpo.eu 

 

 

Francja: AFCDP, Association Française des Correspondants à la Protection des Données, powstało w 2004 
roku, po nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych (Data Protection Act), która to utworzyła funkcję 
DPO  (“Correspondant à la protection des données à caractère personnel” zwany również CIL, “Correspondant 
Informatique & Libertés”). AFCDP jest szerokim forum, które z radością przyjmuje każdą osobę zainteresowaną 
ochroną danych osobowych: CIL, kierowników ds. ochrony danych, prawników, specjalistów ds. zarządzania 
personelem, ekspertów z dziedziny IT i IS, kierowników ds. jakości i zgodności, specjalistów z branży handlu 
elektronicznego i marketingu… Jak dotąd ponad 1400 osób dołączyło do tej organizacji non-profit. AFCDP 
promuje dyskusję i dzielenie się informacjami na temat ochrony danych osobowych w celu ułatwienia wymiany 
pomiędzy swoimi członkami, a także w celu promowania najlepszych praktyk. AFCDP utrzymuje relacje z 
Francuskim Organem Ochrony Danych (CNIL) i innymi organami zaangażowanymi w ochronę danych 
osobowych, zarówno na poziomie krajowym i europejskim.  
 
Kontakt: Paul-Olivier Gibert (Prezes), Email: president@afcdp.net; Pascale Gelly (Wiceprezes i Sprawy 
Międzynarodowe), Email: international@afcdp.net; Bruno Rasle (Délégué Général), Tel.+ 33 (0) 612340884, 
Email: delegue@afcdp.net  
Adres strony internetowej: www.afcdp.net 

 

 

Hiszpania: Hiszpańskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Prywatności (Asociación Profesional Española de la 
Privacidad) powstało w 2009 roku z inicjatywy i w odpowiedzi na zróżnicowane sfery zainteresowań 
zawodowych związanych z ochroną danych i prywatnością, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego: 
prawników wewnętrznych oraz  zewnętrznych radców prawnych, ekspertów z dziedzin IT, IS i CTI, jak również 
nauczycieli akademickich. W 2010 roku stowarzyszenie uruchomiło certyfikację APEP dla odpowiedzialnych 
specjalistów w celu wzmocnienia pozycji ról zawodowo związanych z ochroną danych i wniesienia tym samym 
wkładu w tworzenie zaufania w dynamicznie rozwijający się rynek związany z prywatnością. APEP ustanowiło 
trwałe relacje z kilkoma organami ds. ochrony danych, jak również ze stowarzyszeniami powiązanymi z 
dziedziną prywatności i z instytucjami na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. 
 
Kontakt: Ricard Martinez (Prezes), Email: presidencia@apep.es; Cecilia Alvarez (Wiceprezes i Sprawy 
Międzynarodowe), Email: administracion@apep.es;  
Adres strony internetowej: www.apep.es 
 



 

  

 

 
Austria: ARGE DATEN jest czołową austriacką organizacją działającą w dziedzinie prywatności. Stowarzyszenie 
jest zaangażowane w ochronę danych osobowych i prywatności w dobie globalnej komunikacji. Obszary 
szczególnego zainteresowania to wsparcie swoich członków, public relations, usługa informacyjna, opiniowanie 
projektów ustaw/rozporządzeń i szkolenia. Dla osiągnięcia tych celów ARGE DATEN blisko współpracuje z 
instytucjami badawczymi, uniwersytetami, branżą i powiązanymi organami. ARGE DATEN Privacy Austria 
powstało w 1983 roku jako grupa robocza i zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie na mocy prawa 
austriackiego w 1991 roku. Jest to pozarządowa organizacja non-profit, politycznie niezależna korporacja 
członkowska. ARGE DATEN ma około 700 członków, w większości firmy i inne organizacje (władze publiczne, 
uniwersytety, organizacje pozarządowe).  
 
Kontakt: Charlotte Schönherr, Email: charlotte.schoenherr@argedaten.at 
Adres strony internetowej: www.argedaten.at 
 

 
 

 
Irlandia: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych (The Association of Data Protection Officers - ADPO) 
jest organizacją członkowską zrzeszającą tych, którzy w swoich organizacjach czynnie działają jako Inspektorzy 
Ochrony Danych. ADPO oferuje inspektorom ochrony danych możliwość dzielenia się pomysłami, wyrażania 
obaw, poszukiwania przejrzystości w zakresie nowych aktów prawnych oraz wyrażania własnych spostrzeżeń na 
temat wymogów i wyzwań stawianych przez tę funkcję. Członkostwo jest dla każdej osoby – formalnie bądź 
nieformalnie - pełniącej w swojej organizacji funkcję związaną z zarządzaniem danymi. Celem ADPO jest 
zapewnienie przejrzystości w zakresie problematycznych kwestii, podnoszenie świadomości związanej z 
przepisami ochrony danych i zaoferowanie swoim członkom forum, gdzie kwestie te mogą być omawiane. 
 
Kontakt: Fintan Swanton, Tel. +353 1 6447820, Email: info@dpo.ie  
Adres strony internetowej: www.dpo.ie 

 

 

Niemcy: Niemieckie Stowarzyszenie ds. Ochrony i Bezpieczeństwa Danych (Gesellschaft für Datenschutz und 
Datensicherheit – GDD) powstało w 1997 roku i pozostaje organizacją non-profit mającą na celu możliwą do 
zrealizowania i skuteczną ochronę danych. Mając ponad 2400 członków – w tym głównie firmy, GDD jest 
wiodącym stowarzyszeniem działającym w obszarze prywatności w Niemczech. Poza oferowaniem różnych 
usług dla swych członków, takich jak edukacja, szkolenia i certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych, 
przewodniki i możliwości budowania relacji dla osób wykonujących ten zawód na terenie całych Niemiec, GDD 
dodatkowo reprezentuje stanowiska członków na krajowym i europejskim poziomie.  
 
Kontakt: Christoph Klug, Tel. +491704878062, Email: klug@gdd.de 
Adres strony internetowej: www.gdd.de 
 

 

Holandia:Het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de gegevensbescherming (NGFG) jest 
holenderskim Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych, stanowiska wyszczególnionego w art. 62 
holenderskiej Ustawy o ochronie danych osobowych, the Wet beschermingpersoonsgegevens (WBP). WBP 
zawiera przepis mówiący, że przedsiębiorstwa, spółki powiązane, władze państwowe i instytucje mogą powołać 
wewnętrznego nadzorcę ds. ochrony praw podmiotów danych, tj. Inspektora Ochrony Danych. Nadzoruje on w 
swojej organizacji właściwą implementację oraz zapewnienie zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi, 
przepisami i kodeksami etyki zawodowej w dziedzinie ochrony danych. Dzięki swym ustawowym zadaniom, 
odpowiedzialnościom i upoważnieniom Inspektorzy Ochrony Danych mają możliwość podejmowania 
niezależnych działań wewnątrz swoich organizacji. Powołanie Inspektorów Ochrony Danych jest sposobem, w 
jaki WBP implementuje ‘Urzędników Ochrony Danych’ (w polskich przepisach zdefiniowany jako: Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji), o których mowa w art. 18 ust. 2 Dyrektywy 95/46/WE.         
 
Kontakt: Dr. Sachiko Scheuing, Email: secretariaat@ngfg.nl 



 

  

Adres strony internetowej: www.ngfg.nl 
 

 
Polska: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jest dobrowolnym zrzeszeniem o celu 
niezarobkowym działającym na rzecz wzmocnienia społeczności Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 
Powstało ono w 2007 roku i zrzesza około 100 członków. Działalność SABI koncentruje się na integracji i 
podnoszeniu umiejętności osób zawodowo zajmujących się ochroną danych, które mogą dzielić się swymi 
doświadczeniami, oraz na ustalaniu dobrych praktyk. SABI dąży do rozpowszechniania wiedzy na temat ochrony 
danych oraz standardów etycznych administratorów, wdrożyło zatem Kodeksu Etyki Zawodowej 
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 
    
Kontakt: Maciej Byczkowski, Tel. +48226201253 Email: info@sabi.org.pl 
Adres strony internetowej: www.sabi.org.pl 

 


