21. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
tłumaczenie treści wideo w polskiej wersji językowej

Jan Nowak:
Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy, jest mi niezwykle miło powitać
Was na spotkaniu Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Urszula Góral:
20 lat temu, została zainicjowana międzynarodowa współpraca organów ochrony
danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Współpraca miała
na celu wspieranie rozwoju ochrony prywatności w tym regionie.
Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w grudniu 2001 r. Podczas tego
spotkania została przyjęta wspólna Deklaracja, potwierdzająca chęć współpracy
i wzajemnej pomocy w zakresie niezbędnym do zapewnienia odpowiedniego
stopnia ochrony danych osobowych.
Początkowo w tej inicjatywie uczestniczyli przedstawiciele organów z Czech,
Węgier, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji.

Atilla Péterfalvi:
Bardzo dobrze pamiętam czasy, kiedy tworzyła się Grupa, ponieważ w tamtym
czasie obejmowałem funkcję rzecznika ochrony danych na Węgrzech w grudniu
2001 roku. Moją pierwszą służbową międzynarodową podróżą była podróż do
Warszawy, gdzie ustanowiliśmy naszą współpracę w ramach organów ochrony
danych z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Jan Nowak:
Od tamtego czasu nasze grono stale powiększało się.
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Urszula Góral:
Przy stopniowym dołączaniu nowych członków z krajów bałkańskich i krajów
partnerstwa wschodniego, takich jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia i Armenia.

Salome Bakhsoliani:
Gruziński organ ochrony danych osobowych został członkiem Grupy w 2014
roku. Do tego czasu nasz urząd istniał jedynie przez rok. Podkreślenia wymaga
fakt, że Grupa była pierwszą, do jakiej dołączył nowopowstały Urząd Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

Besnik Dervishi:
Urząd, którym kieruję, miał szczególną przyjemność bycia gospodarzem
spotkania Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej w 2015 roku. Było to
jedno z naszych pierwszych międzynarodowych wydarzeń zorganizowanych w
Albanii i wszyscy zachowujemy żywe i ważne wspomnienia w związku z tym
spotkaniem.
Wojciech Wiewiórowski:
Jako polski Inspektor Ochrony Danych Osobowych wziąłem udział w kilku
spotkaniach Grupy, w latach 2011-2015 bądź 2016, o ile pamiętam. Udział w tych
spotkaniach traktowałem jako bardzo ważną część nabywania przeze mnie
doświadczenia i wiedzy, nie tylko na temat rozwiązań z zakresu ochrony danych
i prywatności stosowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także jako dużą
lekcję na temat tego, jak kraje, które są tak bliskie z geograficznego punktu
widzenia, bywają tak różne, gdy myślimy o systemach prawnych, osiągnięciach
politycznych, sytuacji gospodarczej.
Pamiętam to jako możliwość spotkania moich przyjaciół. Przyjaciół, którzy
wykonują tę samą pracę, starając się pomóc obywatelom swoich krajów
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dowiedzieć się, co w praktyce może oznaczać podstawowe prawo do prywatności
i podstawowe prawo do ochrony danych.

Jan Nowak:
Najwyższe standardy i zgodność zasad ochrony danych osobowych może być
osiągnięta wspólnym wysiłkiem i współpracą na poziomie międzynarodowym.
Urszula Góral:
Na samym początku celem naszych spotkań było wspieranie państw
kandydujących do UE.
Obecnie jest to szersze forum współpracy, wymiany informacji i dobrych praktyk
między państwami członkowskimi UE i państwami spoza UE.

Besnik Dervishi:
Nasz czynny udział i zaangażowanie w działania Grupy jest wyraźnym
wskaźnikiem jakości wymiany doświadczeń i współpracy, którą sieć ta ułatwia i
pomaga usprawnić.

Jan Nowak:
Niech kraje te czerpią z naszego ogromnego doświadczenia. Wierzę, ze wszystkie
wspólne działania będą nadal przynosić oczekiwane rezultaty na rzecz ochrony
danych osobowych a świadomość obywateli w tym zakresie będzie coraz wyższa.
Urszula Góral:
Podczas naszych spotkań staramy się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które
pojawiają się w obliczu nowych wyzwań związanych z ochroną danych
osobowych.
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Jiří Kaucký:
Gdybym miał się zastanowić nad największymi wyzwaniami dla prywatności i
ochrony danych osobowych w dzisiejszych czasach, wymieniłbym stały nacisk
na minimalizację ingerencji w prywatność i minimalizację operacji przetwarzania
danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zwalczania
pandemii wirusa Covid-19. Środki te, jakkolwiek dobrze zamierzone, często
odbierają nam wiele z naszej osobistej wolności i prywatności. Zadaniem organu
nadzorczego jest dążenie do tego, aby ingerencje te były minimalizowane pod
względem intensywności, zakresu i czasu trwania, nie czyniąc oczywiście takiego
podejścia nieskutecznym.
Urszula Góral:
Jedną ze szczególnych kwestii będących przedmiotem naszego zainteresowania
jest konsekwentne i skuteczne egzekwowanie europejskich standardów ochrony
danych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Atilla Péterfalvi:
Ze względu na podobieństwa systemów politycznych i prawnych tych państw
współpraca przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z
ochroną danych pozostaje dla państw członkowskich doskonałą platformą
wzajemnego wspierania się w pracy poprzez dzielenie się doświadczeniami i
przedstawianie swoich poglądów.
Wojciech Wiewiórowski:
Mam więc nadzieję, że to spotkanie, które jest zorganizowane w dziwnej formie
elektronicznej rozmowy przez wi-fi i kable, przez Internet i ze zdjęciami, zamiast
prawdziwych osób, nie będzie tylko wymianą formalnych dokumentów lub
formalnych przemówień, które zostały napisane gdzieś w biurach, ale przejdzie
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do praktyki i stworzy atmosferę, którą będziecie mogli wykorzystać w sprawach,
które musicie załatwić na poziomie transgranicznym.

Jan Nowak:
21. spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej uważam za otwarte.
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