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2016. októberében Marrákesben (Marokkó) 38. alkalommal került megrendezésre az 
Adatvédelmi Biztosok Nemzetközi Konferenciája (ICDPPC). A Konferencián elfogadott 

nyilatkozatokat alább ismertetjük. 
 
 
 

Nyilatkozat az új adatvédelemmel kapcsolatos mutatók megalkotásáról  

(„Resolution on developing new metrics of data protection regulation”) 
 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2013-ban ajánlást bocsátott ki, 
miszerint az országoknak ösztönözniük kell olyan nemzetközileg összehasonlítható mutatók 
meghatározását, amelyek az adatvédelemmel és személyes adatok határokon átnyúló áramlásával 
kapcsolatos szabályozások megalkotása során megfelelő tájékoztatást nyújtanak.  
 
2016-ban az OECD tagállamok miniszterei az érdekelt felekkel együtt szándéknyilatkozatot tettek 
arról, hogy megosztják egymással tapasztalataikat és együttműködnek egymással annak érdekében, 
hogy hozzájáruljanak a digitális gazdaság új mutatóinak megalkotásához. 
 
A Konferencia küldetését – ismeretek terjesztése és gyakorlati segítségnyújtás, illetve a hatóságok 
részére nyújtott segítség – előre fogja mozdítani a jelenlegi adatvédelemmel kapcsolatos intézkedések 
hiányosságainak megszüntetése. 
 
Minderre tekintettel a Konferencia úgy határoz, hogy  
 

- Szerepet vállal a nemzetközileg összehasonlítható mutatók megalkotásában és e tekintetben 
támogatja a nemzetközi partnerek törekvéseit is. 

 
- Segíti a Végrehajtó Bizottságot (VB) azon módszerek meghatározásában, amelyekkel a 

Konferencia ösztönözni tudja a nemzetközileg összehasonlítható mutatók megalkotását. 
Ennek első lépéseként a VB arra ösztönzi a tagországok hatóságait, hogy rendszeres közösségi 
attitűdvizsgálataikba építsenek be olyan közös alapvető kérdéseket is, amelyek érintik pl. az 
adatvédelmi hatóságokkal és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos 
tudatosságot. A VB az eredményeket elérhetővé teszi és szinteket állapít meg. 

 
- Felhatalmazza a VB-t, hogy szükség esetén, a feladatok ellátása érdekében munkacsoportokat 

állítson fel. 
 
Magyarázat 
 
A modern közpolitikai döntéshozatalban törekednek arra, hogy ahol lehetséges, racionális tudományos 
megközelítést alkalmazzanak. Ennek egyik aspektusa, hogy megpróbálják mérni a dolgokat, hiszen a mérés 
megmutatja az aktuális helyzetet, és azt, hogy mi és hogyan változott a korábbiakhoz képest, valamint 
következtetni enged arra, hogy mi és hogyan fog változni a jövőben. Így például ideális esetben ki lehetne 
értékelni az adatvédelmi szabályozások hatását, vagy lehetne mérni a különböző beavatkozások, mint pl. az 
incidens bejelentések, eredményességét.    
 
Az OECD különösen érdekelt az adatvédelmi szabályozásban és a gazdasági felmérésekben. Mivel jelentős 
hiányosságokat állapított meg a rendelkezésre álló olyan statisztikai adatok vonatkozásában, amelyekre az 
adatvédelemmel kapcsolatos döntéseket alapozni lehetne, az OECD ösztönzi nemzetközileg összehasonlítható 
mutatók megalkotását. 
 
Egyfelől valószínűleg az adatvédelmi hatóságok lesznek a legnagyobb nyertesei bármilyen nemzetközileg 
összehasonlítható mutató megalkotásának, másfelől viszont az adatvédelmi hatóságok forrásai is lehetnek olyan 
adatoknak, amelyek segíthetnek ilyen mutatók megalkotásában. Mivel a Konferencia több mint 110 tagállami 
hatóságot hoz össze a világ minden tájáról, különösen értékes lehet a mutatók megalkotása során. 
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A Nyilatkozat tükrözi a téma jelentőségét és elismeri az OECD azon szándékát, hogy vezető szerepet töltsön be 
e téren. Az OECD kétségkívül komoly szakértelemmel rendelkezik a statisztika terén. A Konferencia készen áll 
arra, hogy részt vegyen a nemzetközileg összehasonlítható mutatók megalkotásában. 
 
Ennek első lépéseként a Nyilatkozat javaslatot tesz olyan eljárások/folyamatok kidolgozására, amelyekkel arra 
ösztönzik a tagországok hatóságait, hogy rendszeres közösségi attitűdvizsgálataikba építsenek be bizonyos közös 
alapvető kérdéseket is. Ez az ötlet az uniós adatvédelmi szabályozás felülvizsgálata során végzett felmérések 
koordinációjának sikerességén alapul.1 Az Ázsiai Csendess-óceáni Adatvédelmi Hatóságok (APPA) Fóruma 
szintén javasolta ilyen alapvető kérdések alkalmazását, és a Nyilatkozat ezt vette alapul e tekintetben.2  
 
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések beemelése a közösségi attitűdvizsgálatokba jelentheti a kiindulópontot 
nemzetközileg összehasonlítható mutatók megalkotásának folyamatában. Ezek a mutatók a jövőben más kihívást 
jelentő területeken is hasznosak lehetnek az adatvédelmi hatóságok számára. 
 
A Nyilatkozat azt javasolja, hogy a VB végezzen egyfajta előkészítő munkát. Szükség esetén munkacsoportot is 
fel lehet állítani, hogy segítsen ebben.  
 
 
 

Nyilatkozat az emberi jogok védelmezőiről  

(„Resolution on Human Rights Defenders”) 
 
Egyénileg és másokkal együttesen, mindenfajta – faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politika vagy egyéb 
nézet, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján történő – 
megkülönböztetés nélkül mindenkinek joga van ahhoz, hogy elősegítse az emberi és alapvető jogok 
védelmét és érvényesülését nemzeti, regionális és nemzetközi szinten. A magánélethez és a személyes 
adatok védelméhez való jog tiszteletben tartása, védelme és érvényesülése közös felelősség, amelyet 
nem lehet egyedül az adatvédelmi hatóságokra róni, hanem cselekvést követel a kormány, az üzleti 
élet és a civil társadalom részéről is. 
 
Az ENSZ Közgyűlése 1999-ben elfogadta az egyéneknek, csoportoknak és társadalmi szervezeteknek 
az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságjogok előmozdításával és védelmével 
kapcsolatos jogáról és felelősségéről szóló nyilatkozatot (ismertebb nevén: nyilatkozat az emberi 
jogok védelmezőiről).3 Az emberi jogok védelmezőinek helyzetével foglalkozó különmegbízott arra a 
megállapításra jutott, hogy a nyilatkozat még nem eléggé ismert és további erőfeszítésre van szükség 
annak érdekében, hogy növeljék a kormányok felelősségtudatát. 
 
A legtöbb országban nemzeti szinten, és egyre inkább globális szinten is jelen vannak a magánélet és a 
személyes adatok védelmével foglalkozó ügyvédek és aktivisták az emberi jogok védelmezőjének 
lehet tekinteni. Ugyanakkor támogatni kell, hogy az államok az emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok előmozdításával és védelmével foglalkozó független nemzeti intézményeket hozzanak 
létre, legyen szó ombudsmanokról, emberi jogi bizottságokról vagy más nemzeti intézményekről.4 
 
Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2016-ban határozatot fogadott el arról, hogy az internet is az emberi 
jogokhoz tartozik.5 A határozat többek között elítéli az emberi jogok megsértésének és a személyek 
ellen elkövetett visszaélések interneten megvalósuló összes formáját és felszólítja az országokat, hogy 
biztosítsák az elszámoltathatóságot e tekintetben. Ezen túlmenően a határozat elítél minden olyan 
intézkedést, amely szándékosan megakadályozza vagy megzavarja az interneten található 
információkhoz való hozzáférést vagy azok terjesztését és felszólítja az országokat, hogy 
tartózkodjanak az ilyen intézkedésektől, illetve szüntessék meg ezeket. 
 
                                                             
1 Eurobarométer 431 az adatvédelemmel kapcsolatosan: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#431. 
2 APPA Fórum nyilatkozata, 2014. június: http://www.appaforum.org/resources/common_practice.html#surveys 
3 több nyelven elérhető: http://tinyurl.com/HRDefenders 
4 lásd a nemzeti emberi jogi intézmények működésének alapelvei (Párizsi Alapelvek): http://tinyurl.com/parisprinciples 
5 elérhető az ENSZ hivatalos nyelvein: http://tinyurl.com/humanightsinternet 
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Az emberi jogok védelmezőivel szemben elkövetett erőszakos vagy egyéb cselekmények alááshatják a 
jogvédők alapvető fontosságú társadalmi szerepét, aminek következtében védtelenül maradhatnak 
azok, akikért küzdenek. 
  
Az üzleti vállalkozások felelősek annak biztosításáért, hogy tevékenységükkel nem sértik meg az 
emberi jogokat és nem akadályozzák a jogvédőket törvényes és békés tevékenységükben. 
 
Minderre tekintettel a Konferencia úgy határoz, hogy  
 

- Elismeri, hogy az emberi jogok védelmezői fontos szerepet játszanak egy szilárd, tartós 
demokratikus társadalom felépítésében, a jogállamiság felépítésében és a demokrácia 
megerősítésében. 

 
- Jobban ráirányítja a figyelmet az emberi jogok védelmezőiről szóló nyilatkozatra és bátorítja a 

kormányokat, hogy jobban juttassák érvényre a nyilatkozatot saját országaikban.  
 

- Továbbra is támogatja a kormányzati ellenőrzés egyes területeinek átláthatóságát és független 
felügyeletét a demokratikus intézmények támogatása és a tájékozott civil társadalom 
érdekében. 

 
- Bátorítja a kormányokat, hogy támogassák azokat a hatékony és biztonságos csatornákat, 

amelyeken keresztül az egyének bejelenthetik a rossz adatvédelmi gyakorlatokat, valamint az 
adatvédelmi szabályok vagy a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jog 
megsértése esetén jogorvoslatért folyamodhatnak. 

 
- Elismeri, hogy a független és kellően felhatalmazott adatvédelmi hatóságok alapvető 

fontossággal bírnak a jogvédők védelmét illetően. 
 

- Támogatja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az ENSZ különmegbízottjának a 
magánélethez való jog elősegítése és védelme érdekében tett erőfeszítéseit, különösen az 
internet vonatkozásában. 

 
- Elősegíti az adatvédelmi hatóságok és a nemzetközi, regionális, vagy nemzeti emberi jogi 

intézmények közötti együttműködést. 
 

- A következő Konferenciákon tovább vizsgálják azokat a kérdéseket, amelyek a magánélettel 
és az adatvédelemmel összefüggésben érintik az emberi jogok védelmezőit. 

 
Magyarázat 
 
Az ügyvédek és az aktivisták jelenléte a tájékozott és aktív civil társadalomfontos elemei, akik pl. a személyes 
adatok és a magánélet védelmével kapcsolatban terjeszthetik az ismereteket a lakosság körében, a jogsértéseket 
az adatvédelmi hatóságok vagy a bíróságok elé viszik, kérvényezhetik jogszabályok módosítását, vagy 
tiltakozhatnak a túlságosan beavatkozó állami vagy vállalati gyakorlatok ellen. 
 
Az ENSZ nyilatkozatot fogadott el az emberi jogok védelmezőiről, amelyet tovább részletezett az ENSZ emberi 
jogi főbiztosának, illetve az emberi jogok védelmezőinek helyzetével foglalkozó különmegbízott iránymutatása.6 
Ezen túlmenően más regionális csoportosulások is adtak ki iránymutatásokat.7 
 
Az ENSZ-nyilatkozat és a vonatkozó iránymutatások mind igyekeznek elismerni és védeni a jogvédők munkáját. 
A Konferencia is ezekre a korábbi eredményekre kíván alapozni, különösen a személyes adatok és a magánélet 
védelme tekintetében.  
 

                                                             
6 lásd http://tinyurl.com/UNHCRHRdefenders és http://tinyurl.com/OHCHRHRDCommentary 
7 lásd http://tinyurl.com/EUHRDguidelines és http://tinyurl.com/COEHRdefenders 
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A Konferencia nyilatkozata kiemeli az érdekelt felek és intézmények szerepét is, továbbá hangsúlyozza az üzleti 
vállalkozások és kormányok emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó felelősségét, valamint arra bátorítja az 
adatvédelmi hatóságokat, hogy működjenek együtt a nemzeti emberi jogi intézményekkel a jogvédők segítése és 
védelme érdekében. 
 
Megjegyzés: A nyilatkozat specifikus adatvédelmi és biztonsági kockázatokat is azonosít. Azok a humanitárius 
szervezetek, amelyek nem részesülnek kiváltságokban és mentességekben, nyomás alá kerülhetnek, hogy 
szolgáltassanak humanitárius célból gyűjtött adatokat olyan hatóságok részére, amelyek más célból (pl. migráció 
ellenőrzése, terrorizmus elleni küzdelem) kívánják felhasználni ezeket az adatokat. Az adatokkal való visszaélés 
kockázatának komoly hatása lehet a személyes adatok védelméhez való jogra és általában a humanitárius 
tevékenységekre nézve. 
 
Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága tartózkodik ettől a nyilatkozattól, 
amely joghatóságán kívüli kérdésekhez kapcsolódik. 
 
 
 

Nyilatkozat a nemzetközi együttműködésről  

(„Resolution on International Enforcement Cooperation”) 
 
A nemzetközi együttműködés hatékonyabbá tudja tenni a szabályozási környezetet, ami javíthatja az 
adatok feldolgozását végző szervezetek megfelelési szintjét és versenyképességét, ez pedig az egyének 
nézve jár pozitív eredményekkel. 
 
Bár a nemzetközi együttműködés szabályainak megalkotói az elmúlt évtizedben nagy lépéseket tettek 
az új kapcsolatok kialakítása, a tudás megosztása és az új eszközök kifejlesztése terén az egymással 
való együttműködés megerősítése érdekében, többet is lehet még tenni. A „határokon átnyúló 
ügyeknél” néha még mindig problémát jelentenek a vizsgálatok lefolytatását hátráltató jogi 
korlátozások, éppen ezért a hatóságoknak minden eszközre szükségük van, hogy érvényesíteni tudják 
az egyének személyes adatok és magánélet védelméhez való jogát. Olyan megoldásokra van szükség, 
amelyek lehetővé teszik az együttműködést, de egyúttal kötelezik a hatóságokat, hogy 
tevékenységüket az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően végezzék. 
 
Meg kell említeni a 29., 31., 33., 34., 35. és 36. Konferencia határokon átnyúló együttműködés 
javítására irányuló intézkedésekről szóló nyilatkozatait. Szintén meg kell említeni, hogy a 33. 
Konferencián elhatározás született arról, hogy a kérdésben érintettek törekedni fognak arra, hogy 
legalább évente találkozzanak, és ki kell emelni, hogy az elmúlt öt évben Kanadában, az Amerikai 
Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban megrendezett találkozók sikeresnek bizonyultak a 
tapasztalatcserét illetően. 
 
Annak ellenére, hogy a Konferencia korábbi nyilatkozataiban a globálisan alkalmazandó adatvédelmi 
szabványokra hívta fel a figyelmet, a Konferencia néhány tagja továbbra sem képes ügyekhez 
kapcsolódó adatokat megosztani egymással nemzeti vagy regionális szabályozások korlátozásaiból 
kifolyólag. A helyzetre tekintettel a Konferenciának olyan a nemzetközi együttműködés általánosan 
elfogadott eszközeivel kell támogatnia a tagok munkáját, amelyeket a tagok alkalmazhatnak, 
amennyiben azok összeegyeztethetők a nemzeti, regionális és helyi igényekkel. 
 
A 36. Konferencia elfogadta a Globális Határokon Átnyúló Jogérvényesítés Érdekében Történő 
Együttműködésről Szóló Megállapodást, mint lehetséges alapot a tagok közötti együttműködés 
megkönnyítésére, valamint bátorít minden adatvédelmi hatóságot az abban való részvételre. A 
Megállapodás részét képező függelék alapján, azok a tagok, akinél a nemzeti vagy regionális 
jogszabályok lehetővé teszik, nyilatkozhatnak arról, hogy megosztanak-e személyes adatokat a 
határokon átnyúló vizsgálatok során. 
 
A 37. ICDPPC Végrehajtó Bizottsága létrehozta a Globális Határokon Átnyúló Jogérvényesítés 
Érdekében Történő Együttműködésről Szóló Megállapodás működési mechanizmusait, és ebből 
kifolyólag frissítette a Konferencia Eljárási Szabályait is. 
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Az OECD az Adatvédelmi Jogszabályok Határokon Átnyúló Érvényesítése Érdekében Történő 
Együttműködésről szóló ajánlásában azt ajánlja a tagországoknak, hogy tegyenek lépéseket az 
adatvédelmi hatóságaik közötti együttműködés fejlesztése terén, így pl. hozzanak olyan 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a külföldi hatóságokkal történő információcserét és a külföldi 
hatóságok részére történő segítségnyújtást, különös tekintettel a személyektől való információszerzés, 
dokumentumok beszerzésé, vagy az érintett szervezetek és személyek beazonosítása terén. 
 
A 36. Konferencia megbízta a Végrehajtó Bizottságot, hogy kezdeményezzen egyeztetést a GPEN-nel 
(Global Privacy Enforcement Network) és más szervezetekkel a jogérvényesítő együttműködés 
hatékonyságának növelése szempontjából a gyakorlati lehetőségek és eljárási módok kidolgozása 
érdekében, és erről tegyen jelentést a 37. Konferencián. 
 
A 37. Konferencia margóján a GPEN elindította új és titkos figyelmeztető rendszerét (GPEN Alert 
System), amely lehetővé teszi, hogy a résztvevő hatóságok a lehetséges koordináció és együttműködés 
érdekében értesítsenek más résztvevő hatóságot adatvédelmi vizsgálataikról és intézkedéseikről, 
különösen, ha ezeknek van határokon átnyúló vonatkozása. A Konferencia, a GPEN és más hálózatok 
tájékoztatják egymást a határokon átnyúló együttműködést előmozdító projektekről és elkezdték az 
egyeztetést a jövőbeli projekteket illetően is. 
 
Több más adatvédelemmel és a magánélet védelmével foglalkozó hálózat is bátorította a kevésbé 
fejlett adatvédelmi rendszerrel rendelkező országok adatvédelmi hatóságait, hogy vegyenek részt a 
nemzetközi jogérvényesítés összehangolásában. 
 
Minderre tekintettel a Konferencia úgy határoz, hogy indokolt esetekben továbbra is ösztönzi a 
határokon átnyúló vizsgálatokat és jogérvényesítést hatékonyabbá tevő együttműködést és 
 

- Megbízza a Konferencia érdekelt tagországainak szakértőiből, és ideális esetben a 
Konferencia különböző regionális képviselőiből álló új Munkacsoportot, hogy dolgozzon ki 
alapelveket, amelyek elősegíti a tagok közötti eredményesebb együttműködést. Az alapelveket 
a tagok hozzáigazíthatják saját nemzeti, regionális vagy helyi igényeikhez. Az alapelvekhez 
készülne egy indokolás is, amelyet a tagok bemutathatnak saját nemzeti kormányaiknak és 
adott esetben megfigyelőknek is. Ezen túlmenően, a Munkacsoport tehet egyéb intézkedéseket 
is, ha úgy ítéli meg, hogy azzal rövid vagy hosszú távon hatékonyabbá teheti a határokon 
átnyúló együttműködést. A Munkacsoport működjön együtt a határokon átnyúló 
együttműködésben aktív adatvédelmi hatóságok más hálózataival is, és szükség esetén 
folytasson egyeztetéseket más ágazatbeli hálózatokkal is. A Munkacsoport minderről tegyen 
jelentést a 39. Konferencián. 

 
- Megbízza az ICDPPC Végrehajtó Bizottságát, hogy minden régióban jelöljön ki egy vezető 

résztvevő hatóságot, amely kapcsolattartóként elősegíti a Konferencia tagjainak a Globális 
Határokon Átnyúló Jogérvényesítés Érdekében Történő Együttműködésről Szóló 
Megállapodásban való részvételét. 

 
- Megbízza az ICDPPC Végrehajtó Bizottságát, hogy folytassa az egyeztetéseket a GPEN-nel 

és más releváns hálózatokkal a jogérvényesítő együttműködés hatékonyságának növelése 
szempontjából a gyakorlati lehetőségek és eljárási módok kidolgozása érdekében, különös 
tekintettel a 2016-os Éves Nemzetközi Jogérvényesítési Együttműködési Találkozó 
következtetéseire, amely javasolta a hálózati együttműködés megvalósíthatóságának 
vizsgálatát többek között a bizonyíték-gyűjtési követelményeket, a személyes adat és a 
bizalmas adat definícióit illetően, annak érdekében, hogy a Konferencia tagjai a konkrét 
ügyekben könnyen be tudják azonosítani a társhatóságokat. 
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Nyilatkozat az adatvédelmi oktatás nemzetközi kompetencia keretrendszerének elfogadásáról  

(„Resolution for the Adoption of an International Competency Framework on Privacy Education”) 

 

Kifejezetten gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi megállapodások: 
- Genfi Nyilatkozat, 1924. szeptember 26. 
- ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, 189. november 20. 

 
Gyermekek és fiatalkorúak oktatására vonatkozó nemzetközi ajánlások: 

- Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának „A gyermekek felelős részvétele az információ és 
a kommunikáció modern világában” című, 2016(12) számú ajánlása, 2016. szeptember 27. 

- Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának nyilatkozata a gyermekek méltóságának, 
biztonságának és magánéletének interneten való megóvásáról, 2008. február 20. 

- Az OECD ajánlása a gyermekek online védelméről, 2012. február 16. 
- Az UNESCO határozata az internettel kapcsolatos kérdésekről, beleértve az információhoz és 

a tudáshoz való hozzáférést, a véleménynyilvánítás szabadságát, az információs társadalom 
adatvédelmi és etikai dimenzióit; elfogadta az UNESCO 37. Konferenciája 2013 
novemberében.  

 
Nemzetközi nyilatkozatok, amelyek arra bátorítják az országokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket a 
minőségi oktatás előmozdításáért és tegyék mindenki számára prioritássá az oktatást, beleértve a 
digitális oktatást is: 

- az UNESCO 2015-ös Incheon Nyilatkozata, amely meghatározza az „Oktatás 2030: integrált 
és kiegyensúlyozott minőségi oktatás és élethosszig tartó tanulás mindenki számára” 
cselekvési tervet. 

 
A 2008-as 30. ICDPPC két nyilatkozata:  

- A magánszféra védelme a közösségi hálókon; 
- Nyilatkozat a gyermekek online védelméről, amely arra bátorította a biztosokat, hogy hívjanak 

életre digitális oktatási programokat különösen a fiatalok számára. 
 
A 2013-as 35. ICDPPC digitális oktatásról szóló nyilatkozata, amely javasolta, hogy a biztosok 

- támogassák az adatvédelmi oktatást a digitális műveltségi programokban; 
- vegyenek részt az adatvédelemmel és a magánszféra védelmével kapcsolatos, „oktatók 

oktatására irányuló” képzések szervezésében, vagy működjenek közre ezekben. 
 
Sok országban az iskoláskorú gyerekek digitális oktatása országos vagy szubnacionális szinten 
prioritásként jelentkezik. Annak ellenére, hogy a tagországok jogrendszerében az oktatáspolitikáért 
különböző kormányzati szintek felelnek és az adatvédelmi törvények országonként eltérőek, ennek a 
nyilatkozatnak ilyen körülmények között is lehet jelentősége. 
 
Annak érdekében, hogy az egyéneket felkészítsék a mai digitális társadalomban és digitális 
gazdaságban való aktív részvételre, fontos, hogy az iskola megkezdésével egyidejűleg elkezdjék 
növelni a gyermekek tudatosságát az adatok használatát és megosztását valamint az adatvédelmet és a 
magánszféra védelmét illetően. E tekintetben tehát az adatvédelmi kérdések a digitális műveltségi 
oktatás részét képezik.  
 
Néhány országot leszámítva nincs, vagy alig van képzés az adatvédelmet oktató pedagógusok 
számára. A pedagógusok képzése kihatással van a diákok oktatására is, és az iskoláknak rendelkeznie 
kell a megfelelő eszközökkel és erőforrásokkal, hogy fel tudják készíteni a polgárokat az új 
technológiák felelős és etikus használatára. 
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Az oktatási szakemberekkel együttműködve, a kormányzat és más érdekelt felek képviselői és az 
adatvédelmi hatóságok, szakértelmük folytán hozzájárulhatnak az ilyen képzésekhez. 
 
Szükség van tehát egy olyan közös javaslatra, amely a nemzetközi kompetencia keretrendszeren belül 
egyfajta alapot jelenthet a diákok adatvédelemmel és a magánszféra védelmével kapcsolatos 
oktatásával foglalkozó pedagógusok számára. 
 
Minderre tekintettel a jelen lévő hatóságok az alábbi intézkedéséket javasolják: 
 

- A tanulmányi programokba és tantervekbe építsék be az adatvédelemmel és a magánszféra 
védelmével kapcsolatos oktatást. 

 
- A szükséges alapvető ismeretek és gyakorlati tapasztalatok biztosításával képezzék 

adatvédelemmel foglalkozó pedagógusokat, ezzel is lehetővé téve számukra, hogy segítsék a 
fiatalok személyes adatok használatáról való kritikai gondolkodásának fejlesztését. 

 
- Ezt szem előtt tartva indítsanak olyan képzéseket, amelyek az új technológiák alkalmazásban 

rejlő előnyökre és hátrányokra fókuszálnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy az egyének 
jogainak teljes tudatában, és azokat tiszteletben tartva éljünk a digitális környezetben. 

 
Következésképpen, a jelen lévő hatóságok: 
 

- Elfogadják a nyilatkozat mellékletét képező a diákok adatvédelmi oktatásának nemzetközi 
kompetencia keretrendszeréről szóló dokumentumot, és felhívják a kormányok, különösen az 
oktatásért felelős hatóságok, valamint más, az oktatás területén dolgozó érdekelt fél figyelmét 
annak fontosságára, hogy az adatvédelmi hatóságokkal együttműködve támogassák a 
kompetencia-keretrendszer használatát és fejlesztését és ösztönözzék az adatvédelemmel és a 
magánszféra védelmével kapcsolatos pedagógiai és didaktikai kutatásokat. 

 
- Megbízzák a Nemzetközi Digitális Oktatási Munkacsoportot, hogy biztosítsa, hogy az 

adatvédelmi hatóságok a hazai kormányzati szervekkel és érdekelt felekkel együttműködve 
hozzájárulhassanak a keretrendszerre szabott és a korosztályt érintő pedagógiai módszerek 
kidolgozásához, továbbá biztosítsa az adatvédelemmel és a magánszféra védelmével 
kapcsolatos kompetenciaék fejlesztése érdekében tett lépések nyomon követését. 

 
Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága tartózkodik ettől a nyilatkozattól, 
mert az úgy fogad el egy nemzetközi keretrendszert, hogy nem veszi figyelembe, hogy az adatvédelmi 
jogszabályok és kulturális értékek más megközelítései is alkalmasak lehetnek a célok elérésére. 
 


