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Przedstawiciele organów ochrony danych i prywatności z całego świata zgromadzili się w Hongkongu,
w Chinach, w tym tygodniu z okazji 39. corocznej konferencji i w dniu dzisiejszym zakończyli obrady
sesji zamkniętej przed rozpoczęciem konferencji otwartej w dniu jutrzejszym.
Sesja zamknięta rozpoczęła się przyjęciem nowych członków – organów ochrony danych Japonii,
Czarnogóry, Południowej Afryki i Turcji oraz Belgijskiego Organu Nadzorczego ds. Zarządzania
Danymi Policji.
Zgromadzeni rzecznicy spędzili dzień, poddając dogłębnej dyskusji kwestię udostępniania informacji
rządowych, skupiając się w głównej mierze na tym, jak należy chronić dane szczególnie chronione,
zapobiegać dyskryminacji i zarządzać ryzykiem.
Organy ochrony danych z całego świata mają do czynienia z rządami, które w coraz większym stopniu
dążą do wymiany informacji z sektora publicznego i struktur organizacyjnych w celu wspierania
innowacyjności, rozpowszechniania wiedzy, zwiększania przejrzystości, poprawiania usług
publicznych i dążenia do oszczędności i wydajności. Wypowiadający się eksperci analizowali wraz z
rzecznikami kwestie wymiany informacji z różnych punktów widzenia oraz zwracali uwagę zarówno
na wyzwania, jak i na możliwości.
Eksperci wyjaśnili również procesy zarządzania ryzykiem, przeprowadzili analizę etyczną poświęconą
unikaniu dyskryminacji oraz przeanalizowali zawiłości wymiany informacji w ramach rządu i z innymi
podmiotami. Rzecznicy wysłuchali informacji na temat tego, jak administracyjne zbiory danych są
wykorzystywane do badań rządowych i rozwoju predyktywnego modelowania ryzyka i profilowania,
które mogą powodować zagrożenia dla prywatności i niezależności. Omówiono dwie związane z tym
kwestie: wiarygodność ‘data science’ (nauki poświęconej danym i ich analizie) i modelowanie w celu
informowania opinii publicznej oraz zagrożenia wiążące się z używaniem takich narzędzi do zachęcania
do ingerencji rządu w życie osób fizycznych.
Omówiono dogłębnie następujące tematy:
- Czynniki wspierające i hamujące wymianę informacji oraz zrozumienie, dokąd zmierzają rządy.

- W jaki sposób wspólne wykorzystywanie informacji przez rząd może wywołać obawy opinii
publicznej dotyczące dyskryminacji i ochrony danych szczególnie chronionych.
- Określenie konstruktywnych odpowiedzi w zakresie ochrony danych na żądania zwiększonej wymiany
informacji rządowych.
- Względy poparcia społecznego przy innowacyjnym wykorzystaniu rządowych zbiorów danych.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad rzecznicy uczestniczyli w kolacji, podczas której ogłoszono
zwycięzców inauguracyjnych nagród Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i
Prywatności - ICDPPC Global Privacy and Data Protection Awards.
Drugiego dnia konferencji specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do prywatności przedstawił
informacje na temat postępów w realizacji jego zadań i planów na nadchodzący rok. Aktualne
informacje przedstawiły także grupy robocze ds. edukacji cyfrowej, mierników ochrony danych, działań
humanitarnych, współpracy w zakresie egzekwowania prawa, telekomunikacji oraz członkostwa i
rozmiaru konferencji.
Uczestnicy spotkania poświęcili wiele czasu na omówienie spraw wewnętrznych dotyczących
członkostwa, rozmiaru i celów konferencji. Odbyły się wybory nowego Komitetu i nowego
Przewodniczącego.
Podczas konferencji uchwalono trzy rezolucje:
- Rezolucję w sprawie ochrony danych w automatycznych pojazdach połączonych.
- Rezolucję w sprawie współpracy między organami ochrony danych a organami ochrony konsumentów
na rzecz lepszej ochrony obywateli i konsumentów w gospodarce cyfrowej.
- Rezolucję w sprawie określenia przyszłych możliwości międzynarodowej współpracy w zakresie
egzekwowania prawa.
Coroczne spotkanie odbyło się na zakończenie (trzeci rok) przewodnictwa Nowej Zelandii. Następcą
Johna Edwards, Rzecznika Prywatności Nowej Zelandii, w roli Przewodniczącego ICDPPC będzie
Isabelle Falque-Pierrotin, Przewodnicząca francuskiego organu ochrony danych (CNIL).
Gospodarzem kolejnej mającej odbyć się w październiku 2018 r. 40. Konferencji będzie Europejski
Inspektor Ochrony Danych oraz organ ochrony danych Bułgarii. Natomiast 41. Konferencję w 2019 r.
zorganizuje organ ochrony danych Albanii.
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