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Līdz vēsturiski nozīmīgam brīdim ES datu aizsardzības jomā ir atlikuši vien daži īsi mēneši. Jaunā Vispārīgā datu 
aizsardzības regula stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā, aizsākot jaunu, digitālajam laikmetam piemērotu ēru datu 
aizsardzības jomā.

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir ES, tās likumdevēju un ieinteresēto personu izcils sasniegums, taču ES darbs 
datu aizsardzības digitalizācijas nodrošināšanai nebūt vēl nav pabeigts.

2017. gads bija pirmais gads, kad lielākā daļa pasaules iedzīvotāju norādīja, ka viņiem ir pieejams internets. Seši 
visvērtīgākie uzņēmumi pasaulē šobrīd ir tehnoloģiju giganti, kas ar savu milzīgo ietekmi tirgū un informācijas jomā spēj 
aizsniegties līdz mūsu privātās dzīves visintīmākajiem aspektiem.

Savukārt pastāvīgā izsekošana, ar ko saskaramies tiešsaistē, izraisa pretreakciju, ko apliecina virtuālu privāto tīklu, 
šifrēšanas un reklāmas bloķēšanas iespēju izmantošanas pieaugums, kā arī pretrunas saistībā ar manipulatīvu viltus 
ziņu individualizētu nosūtīšanu privātpersonām.

Ņemot vērā šos aspektus, šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš ir svarīgi ES izstrādāt attiecīgus tiesību aktus par 
e-privātumu, papildinot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un arī turpmāk nodrošinot drošu un konfidenciālu 
elektronisko saziņu starp privātpersonām.

Taču, lai novērstu riskus saistībā ar monopolstāvokļa izmantošanu digitālajos tirgos, kam pamatā ir pastāvīga un slēpta 
izsekošana, ir jādara vēl daudz kas cits. Daļa no risinājuma ir ciešāka sadarbība starp regulatoriem, taču neaizstājama 
ir arī patiesa kultūras konteksta izpratne par lēmumu pieņemšanas ētisko dimensiju.

Tā kā privātpersonas aizvien vairāk tiek pakļautas dažāda veida novērošanai, ir sākušās sarunas par digitālās ētikas 
principu izstrādi, un EDAU plāno uzņemties vadošo funkciju šajā jomā. Mēs ceram, ka starptautiskajā konferencē, ko 
uzņemsim 2018. gada oktobrī, mums izdosies visā pasaulē un nozaru starpā rosināt ļoti vajadzīgas debates par šo 
tematu, kā arī sagatavot neatkarīgas datu aizsardzības iestādes, lai tās varētu darboties kā cienījami padomdevēji 
mākslīgā intelekta atbildīgas attīstības un izmantošanas jomā.

Bažas, kas izskanēja debatēs par digitālo ētiku, ir jāņem vērā arī pašreizējās debatēs par personas datu vērtību, kā arī 
par jēdzienu “maksāšana ar personas datiem”, kas minēts priekšlikumā direktīvai par digitālo saturu. Mums bija iespēja 
ietekmēt šā priekšlikuma apspriešanu, pēc Padomes pieprasījuma publicējot savu 2017. gada marta atzinumu, un mēs 
ceram, ka arī turpmākajos gados joprojām būsim uzticams un ietekmīgs partneris līdzīgu jautājumu risināšanā.

Ja ES vēlas arī turpmāk būt uzticams un efektīvs vadošais partneris privātpersonu tiesību aizsardzības jomā, tad 
svarīgi ir arī pēc iespējas ātrāk pabeigt pašreizējā tiesību akta, kas reglamentē datu aizsardzību ES iestādēs un 
struktūrās, pārskatītās redakcijas izstrādi un ieviešanu.

EDAU plāno efektīvi un atbildīgi īstenot pilnvaras, kas tam tiks piešķirtas ar pārskatīto regulu, cenšoties nodrošināt, ka 
ES iestādes un struktūras kalpo par piemēru visiem citiem ES tirgus dalībniekiem. Mēs esam pielikuši lielas pūles, lai 
palīdzētu citām iestādēm sagatavoties jaunajiem noteikumiem, visaugstākajā līmenī uzlabojot izpratni par jaunajiem 
principiem, piemēram, par pārskatatbildību, un apmācot darbiniekus, lai tie varētu sekmīgi pāriet no iepriekšējās 
apstrādes darbību pārbaudīšanas uz novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) veikšanu.

Tajā pašā laikā ES ir uzskatāma par pieredzējušu un atbildīgu personas datu apmaiņas veicinātāju starp policijas 
dienestiem visā kontinentā. Eiropola darbības juridiskais pamats tika atjaunināts laikposmam pēc Lisabonas līguma 
noslēgšanas, lai tajā būtu iekļauti standarti personu datu apstrādei, kas piemērota nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai.

Mēs raiti esam pielāgojušies savu jauno pienākumu veikšanai Eiropolā un esam apņēmušies nodrošināt, ka šī aģentūra 
ir piemērs citiem, panākot pareizo līdzsvaru starp drošību un privātumu, apstrādājot datus tiesībaizsardzības nolūkos.
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Tā kā 2018. gada 25. maijs jau tuvojas, ir sākusies gatavošanās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) darba 
uzsākšanai. Šī kolēģija, kuras darbību atbalstīs sekretariāts ar augstas kvalifikācijas darbiniekiem, pārņems 
pienākumus, ko patlaban veic 29. panta darba grupa, kā arī veiks citus uzdevumus, lai nodrošinātu Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas konsekventu piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Virzoties pretī jaunai datu aizsardzības un 
privātuma nodrošināšanas ērai, EDAU arī turpmāk centīsies rādīt pozitīvu piemēru globālajā dialogā par datu 
aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā.

Giovanni Buttarelli
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Wojciech Wiewiórowski
Uzraudzītāja palīgs
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@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as a 
whole not any single institution, 
becoming a beacon and leader in 
debates that are inspiring at global 
level

EDAU stratēģijā 2015.–2019. gadam ir izklāstīts mūsu 
redzējums par tādu ES, kas globālajā dialogā par datu 
aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā rāda 
pozitīvu piemēru citiem. Tajā ir izklāstīta izaicinājumiem 
bagāta un vērienīga darba kārtība šim pilnvaru 
termiņam ar mērķi izstrādāt starptautisku pieeju datu 
aizsardzībai, kas piemērota digitālajam laikmetam.

Pašreizējā pilnvaru termiņa vidus tika sasniegts 
2017. gadā. Lai arī EDAU stratēģijas vidusposma 
pārskatā (skatīt 14. lappusi) ir atspoguļots ievērojamais 
progress ceļā uz mūsu mērķu sasniegšanu, darāmā vēl 
ir ļoti daudz, ja vēlamies nodrošināt, ka mūsu 
redzējums kļūst par realitāti.

Digitāla datu aizsardzība

Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, ieviešot mūsu dzīvē 
pārmaiņas, kādas mēs nekad iepriekš nebūtu varējuši 
paredzēt. Lai arī tehnoloģisko inovāciju ieguvumi ir 
acīmredzami, tomēr ir ļoti svarīgi ņemt vērā tehnoloģiju 
revolūcijas ietekmi uz tiesībām uz privātumu un datu 
aizsardzību, kā arī risināt ar to saistītos jautājumus. 
Digitalizācijai ir jānotiek arī datu aizsardzības jomā.

Digitālā vide nosaka, kā mēs dzīvojam savu dzīvi — ne 
vien, kā mēs sazināmies, bet arī kā darbojas uzņēmumi 
un kā valdības interpretē savu pienākumu rīkoties 
sabiedrības interesēs un aizsargāt privātpersonas. 
Taču daudzas jaunās tehnoloģijas ir balstītas uz milzīga 
personas datu apjoma plašu vākšanu un izmantošanu, 
un situācijā, kad tehnoloģiskā inovācija attīstās ļoti 
strauji, iestāžu reakcija uz jaunajiem apstākļiem ir bijusi 
visai lēna.

Mums kā datu aizsardzības iestādei ir pienākums izstrādāt 
radošas idejas un inovatīvus risinājumus, kas ļauj 
sabiedrībai gūt labumu no jaunajām tehnoloģijām, 
vienlaikus aizsargājot privātpersonu tiesības. Tas nozīmē, 
ka esošie principi ir jāpadara efektīvāki praksē un jāintegrē 
ar jaunajiem principiem, kas īpaši pielāgoti digitālajam 
laikmetam un ekonomikai, kuras pamatā ir dati.

Tā kā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā pastiprināta 
uzmanība ir pievērsta tehniskiem pasākumiem un 
risinājumiem, piemēram, integrētai datu aizsardzībai un 
datu aizsardzībai pēc noklusējuma, un tā kā līdzīgus 
principus ir turpmāk paredzēts piemērot ES iestādēm 
un struktūrām, tad datu aizsardzības iestādēm (DAI), 
tostarp EDAU, ir jāattīsta savas zināšanas un 
kompetence tehnoloģiju jomā, un šobrīd tas ir svarīgāk 
nekā jebkad iepriekš. Attiecīgas zināšanas ir vajadzīgas 
ne tikai datu aizsardzības iestādēm, bet arī ikvienai 
personai, kura pieņem lēmumus par personas datu 
apstrādi, ir vajadzīga labāka izpratne par iespējām un 
riskiem saistībā ar tehnoloģiju attīstību.

Mūsu darbs ar iniciatīvu Interneta privātuma 
inženiertehniskais tīkls (Internet Privacy Engineering 
Network (IPEN)), ko EDAU izveidoja 2014. gadā, ir labs 
iepriekš minētā piemērs. Tā kā ar jauno Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu nosaka, ka integrētas datu 
aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma 
principu ievērošanai ir jākļūst par juridisku pienākumu, 
tad IPEN cenšas novērst plaisu, kas pastāv starp 
juridisko un IT inženiertehnisko pieeju datu aizsardzībai, 
un atbalstīt privātuma inženiera profesijas izveidi.

Tīkls 2017. gadā organizēja darbsemināru, kas notika 
Vīnē un kura mērķis bija uzsvērt principus, ko varētu 
izmantot augsta personas datu aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanai jauno tehnoloģiju izstrādē. Turklāt, 
palielinoties interesei par privātuma aizsardzības 
inženiertehniskajiem risinājumiem ārpus Eiropas, IPEN 
arī sadarbojās ar Future of Privacy Forum (FPF), 
Lēvenas Katoļu universitāti un Karnegī Melona 
Univers i t ā t i  t ransat lant iska darbsemināra 
organizēšanai. Darbseminārā galvenā uzmanība tika 
pievērsta pētniecības un izstrādes vajadzībām 
privātuma aizsardzības inženiertehnisko risinājumu 
jomā, jo īpaši attiecībā uz integrētu datu aizsardzību un 
datu aizsardzību pēc noklusējuma.

Papildus darbam ar IPEN mēs esam arī cītīgi 
strādājuši, lai uzlabotu savas zināšanas un kompetenci 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1488530192396&from=lv
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://fpf.org/2017/08/30/privacy-engineering-research-gdpr-trans-atlantic-initiative/
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jauno tehnoloģiju jomā. Šīs zināšanas ir būtiski 
svarīgas, lai nodrošinātu datu aizsardzības kopienas 
spēju adekvāti reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un 
norisēm tehnoloģiju jomā, kā arī uz to ietekmi uz datu 
aizsardzību un privātumu.

Mēs turpinām uzraudzīt norises mākslīgā intelekta un 
robotikas jomās, bet mēs esam arī pētījuši viedo briļļu 
un sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu (C-ITS) 
ietekmi uz privātuma aizsardzību un mākslīgā intelekta 
un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, piemēram, 
blokķēžu izmantošanu finanšu tehnoloģiju (FinTech) 
nozarē īstenotajos izstrādes procesos, kas var 
izrādīties traucējoša. Mēs ceram 2018. gadā 
iepazīstināt ar savu pētījumu rezultātiem.

Datu aizsardzība nepastāv izolētā vidē. Tādēļ ir svarīgi, 
ka risinājumus digitālā laikmeta radītajām problēmām 
mēs meklējam sadarbībā ar citiem. Kā veiksmīgu 
piemēru šeit var minēt IPEN, kā arī Digital 
Clearinghouse, kas ir EDAU iniciatīva, kuru uzsāka 
2016. gadā sadarbības veicināšanai patērētāju 
aizsardzības un datu aizsardzības jomās. Mūsu mērķis 
ir sadarboties ar regulatīvajām struktūrām, lai risinātu 
jautājumus saistībā ar tirgus koncentrāciju un ietekmi 
informācijas jomā. Iniciatīva Digital Clearinghouse, 
kuras pirmās divas sanāksmes notika 2017. gadā, ir 
telpa dialogam par to, kā reaģēt uz digitālajiem 
izaicinājumiem, nodrošinot privātpersonām iespēju 
saglabāt kontroli pār savu personīgo informāciju.

@EU_EDPS

.@Buttarelli_G #DigitalClearingHouse 
to bring together independent 
authorities to discuss & promote 
interests of individuals online 
#EDPD17

Saskaņā ar jaunu procesuālo kārtību 2017. gadā mēs 
no Padomes saņēmām pirmo oficiālo pieprasījumu 
sniegt atzinumu. Šis pieprasījums bija saistīts ar 
Komisijas priekšlikumu paplašināt patērētāju 
aizsardzību, attiecinot to arī uz patērētājiem piegādāto 
digitālo saturu un aicinot atzinumā galveno uzmanību 
pievērst maldinošajam jēdzienam “satura sniegšana 
apmaiņā pret personas datiem”. Savā atzinumā mēs 
iesakām izvairīties no jaunām tiesību normām, ar kurām 
tiek ieviesta ideja, ka personas var veikt samaksu ar 

saviem datiem tāpat kā ar naudu. Pamattiesības, 
piemēram, tiesības uz personas datu aizsardzību, nevar 
tikt reducētas līdz vienkāršām patērētāju interesēm, un 
personas datus nevar uzskatīt tikai par preci.

Pasaules mēroga partnerību stiprināšana

Tehnoloģiju attīstība ir krasi mainījusi veidu, kā mēs 
kopīgojam datus. Lai gan milzīgs datu apjoms ik dienas 
šķērso valstu robežas, tiesību aktus, ar ko reglamentē 
personas datu aizsardzību, joprojām pieņem reģionu 
vai valstu līmenī. Šo problēmu lieliski raksturoja 
2013. gadā publiskotie pierādījumi, apliecinot, ka tiek 
izmantotas programmas personas datu masveida 
izsekošanai, savukārt datu aizsardzības starptautiskā 
dimensija datu aizsardzības kopienā patiesībā tiek 
apspriesta jau gadiem ilgi.

EDAU stratēģijā ir uzsvērts, cik svarīgi ir pāriet no 
diskusijām pie praktiskas darbības. Mums ir jāizveido 
globāls, digitāls standarts privātuma un datu 
aizsardzības jomā, galveno uzmanību pievēršot 
privātpersonām, viņu tiesībām un brīvībām, kā arī 
personas identitātei un drošībai. Turklāt Eiropai ir jābūt 
avangardā šo centienu īstenošanā, rādot pozitīvu 
piemēru citiem pamattiesību ievērošanas jomā.

Šajā jomā mēs 2017. gadā panācām ievērojamu progresu. 
Īpaši jāpiemin mūsu darbs pie datu aizsardzības ētiskās 
dimensijas izstrādes. Visu 2017. gadu ir turpinājis pieaugt 
2016. gadā izveidotās Ētikas padomdevēju grupas (EPG) 
darba temps, sniedzot ieguldījumu plašākās starptautiska 
mēroga debatēs par digitālo vidi un tās ētiskajiem 
aspektiem, kuras mēs esam centušies veicināt. Mūsu 
centienu kulminācija būs 2018. gada Starptautiskā datu un 
privātuma aizsardzības komisāru konference (ICDPPC), 
kas 2018. gada oktobrī norisināsies Briselē. Mēs kā 
konferences līdzorganizatori par galveno publiskajā darba 
sesijā apspriežamo tematu esam izvēlējušies digitālo ētiku 
un ceram veicināt atklātu dialogu par šo tematu starp 
privātpersonām un dažādu nozaru ekspertiem.

@EU_EDPS

.@Buttarelli_G keynote speech at 
#EDPS #DataDrivenLife workshop. 
#DigitalEthics is essential & one of 
#EDPS priorities for this mandate

https://twitter.com/Buttarelli_G
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en_1.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://icdppc.org/
https://icdppc.org/
https://twitter.com/Buttarelli_G
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DataDrivenLife?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DigitalEthics?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
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Taču mūsu centieni izveidot globālus datu aizsardzības 
standartus neaprobežojas tikai ar ētiku vien. Mēs 
uzskatām, ka Eiropas Savienībai sarunās par 
starptautiskiem nolīgumiem šie nolīgumi ir jāizmanto, lai 
stiprinātu ES pilsoņu tiesības, nodrošinot, ka šajos 
nolīgumos nekādi netiek pazemināts ES tiesību aktos 
paredzētais datu aizsardzības līmenis. Īpaši svarīgi tas 
ir tirdzniecības nolīgumu gadījumā. Tradicionāli datu 
plūsmas nav tikušas uzskatītas par tirdzniecības 
politikas jautājumu. Taču nesen izskanējušie aicinājumi 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut tiesību aktus, kas 
attiecas uz datu plūsmām, mudināja Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju Giovanni Buttarelli 2017. gada 
decembrī publicēt bloga ierakstu par šo tematu. Viņš 
atkārtoti pauda EDAU pastāvīgo nostāju, ka datu 
aizsardzība nav šķērslis starptautiskajai sadarbībai un 
ka datu plūsmas būtu pilnībā un nepārprotami jāizslēdz 
no ES tirdzniecības nolīgumu darbības jomas.

Mēs piedalījāmies arī pirmajā kopīgajā ES un ASV 
“privātuma vairoga” darbības pārskatīšanā, kas notika 
2017. gada septembrī. Pārskatīšanas mērķis bija 
izvērtēt privātuma vairoga, t. i., sistēmas, ar ko atvieglo 
datu pārsūtīšanu no Eiropas Savienības uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm, īstenošanu, lai nodrošinātu, ka 
tā nekādi nekaitē privātpersonu pamattiesībām. 
Rezultāti nebija apmierinoši, un, ja netiks veiktas 
nekādas darbības mūsu pausto bažu kliedēšanai, tad 
mēs, gluži tāpat kā mūsu kolēģi 29. panta darba grupā 
(WP 29), esam apņēmušies 2018. gadā turpināt 
iesākto, izmantojot piemērotus pasākumus.

Vienotas ES nostājas paušana starptautiskajā arēnā 
palielinās Eiropas pieejas datu aizsardzībai ietekmi un 
uzticamību. Tāpēc ir svarīgi turpināt darbu ciešā 
sadarbībā ar mūsu kolēģiem datu aizsardzības 
iestādēs visās ES valstīs neatkarīgi no tā, vai šī 
sadarbība notiek, risinot galvenās problēmas datu 
aizsardzības jomā, īstenojot mūsu centienus nodrošināt 
efektīvu un koordinētu uzraudzību, vai arī kopīgi 
gatavojoties jaunajam tiesiskajam regulējumam.

Virzība uz jaunu datu aizsardzības 
tiesisko regulējumu

ES datu aizsardzības noteikumi jau ilgu laiku ir 
uzskatāmi par atsauces punktu daudzām valstīm visā 
pasaulē. Taču, lai saglabātu šo priviliģēto stāvokli, 
minētie noteikumi ir jāreformē, lai nodrošinātu, ka tie 
garantē digitālajam laikmetam piemērotu aizsardzību. 
Ar reformu nevajadzētu palēnināt inovāciju, bet gan 
nodrošināt ES pilsoņu pamattiesību pienācīgu 
aizsardzību un atjaunot uzticēšanos digitālajai 

sabiedrībai, ko ir mazinājusi slēptas un nesamērīgas 
novērošanas gadījumu atklāšana.

Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016. gada 4. maijā 
publicēja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tas 
bija liels solis ceļā uz šo mērķu sasniegšanu, taču vēl ir 
daudz darāmā, pirms ES jaunās datu aizsardzības 
regulējuma izstrādes pabeigšanas.

EDAU stratēģijā mēs esam pauduši gatavību uzņemties 
aktīva partnera funkciju diskusijās starp Eiropas 
Komisiju, Parlamentu un Padomi par datu aizsardzības 
noteikumu reformu kopumu. Šo funkciju mēs 
uzņēmāmies visā Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
apspriešanas laikā un līdzīgu pieeju esam pieņēmuši 
arī attiecībā uz pašreizējām sarunām par pārskatīšanu 
Regulai (EK) Nr. 45/2001, kurā izklāstīti noteikumi par 
datu aizsardzību ES iestādēs un struktūrās, un par 
e-privātuma regulas reformu.

Mēs 2017. gadā publicējām atzinumus par abu minēto 
regulu priekšlikumiem, uzsverot nepieciešamību 
nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības 
regulai. Diskusijas par Regulas (EK) Nr. 45/2001 
pārskatīšanu 2017. gada novembrī jau norisinājās 
trialoga sanāksmēs, un mēs turpinām sekmēt pēc 
iespējas drīzāka nolīguma panākšanu saskaņā ar 
likumdevēju apņemšanos nodrošināt šo noteikumu 
stāšanos spēkā tajā pašā dienā, kad stājas spēkā 
Vispārīgā datu aizsardzības regula. Tas ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka ES iestādes spēj rādīt pozitīvu piemēru 
citiem jauno datu aizsardzības noteikumu piemērošanā.

Mēs esam nopietni strādājuši, lai palīdzētu ES 
iestādēm sagatavoties jaunajiem noteikumiem. Īpašu 
uzmanību esam pievērsuši iestāžu iepazīstināšanai ar 
pārskatatbildības principu, paredzot ne tikai jauno 
noteikumu ievērošanu, bet arī uzskatāmu ievērošanas 
apliecināšanu. Mēs esam strādājuši ciešā sadarbībā ar 
ES iestāžu datu aizsardzības speciālistiem, lai 
palīdzētu viņiem sagatavoties, taču esam uzrunājuši arī 
iestāžu vadību un citus ES iestāžu darbiniekus, uz 
kuriem attiecas jaunais tiesību akts.

Savā atzinumā par e-privātumu mēs aicinājām izstrādāt 
viedākus, skaidrākus un stingrākus noteikumus, 
vienlaikus norādot arī uz galvenajiem aspektiem, kas 
rada bažas. Darbs pie šā tiesību akta ir bijis visai lēns, 
taču mēs ar gandarījumu varējām atzīmēt, ka mūsu 
ieteikumi ir kalpojuši par pamatu Eiropas Parlamenta 
ziņojumam par e-privātumu, ko izmantos trialoga 
sarunās ar Komisiju un Padomi. Mēs 2018. gadā 
turpināsim sekot līdzi norisēm saistībā ar e-privātuma 
regulu un ceram redzēt nolīgumu pēc iespējas drīzāk.

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/less-sometimes-more_en
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-15_regulation_45-2001_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-15_regulation_45-2001_en.pdf
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2017/press-statement-edps-calls-swift-agreement-new_en
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-24_eprivacy_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-10-05_edps_recommendations_on_ep_amendments_en.pdf
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@EU_EDPS

#EDPS calls for strong and smart 
new rules to protect #confidentiality 
of communications #ePrivacy 
https://t.co/rwbDhql4yn

Daudz enerģijas 2017. gadā esam veltījuši Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas sagatavošanai. Šajā 
procesā mēs cieši sadarbojāmies ar mūsu kolēģiem 
no 29. panta darba grupas — gan lai izstrādātu 
norādījumus attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas galvenajiem nosacījumiem, gan lai izveidotu 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju (EDAK), kuras 
sekretariāta darbību nodrošinās EDAU. EDAK 
pārņems 29. panta darba grupas pienākumus, kā arī 
citu uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas konsekventu piemērošanu 
visā ES. Gatavojoties uzņemties šīs jaunās funkcijas, 
mēs 2017. gadā paveicām visai daudz, izvēloties 
logotipu, izstrādājot tīmekļa vietni un EDAU ietvaros 
izveidojot īpašu nodaļu, kas nodrošinās EDAK darbību. 
Pamatojoties uz to vajadzību apkopojumu un analīzi, 
ko EDAK sekretariāts un valstu datu aizsardzības 
iestādes ir minējušas saistībā ar jauno sadarbības un 
konsekvences nodrošināšanas procedūru īstenošanu, 
kā arī uz tehnoloģisko iespēju analīzi, 2017. gadā tika 
pieņemti lēmumi par tehnisko platformu un tika 
aizsākts ieviešanas projekts. Sagatavošanās darbi 
turpināsies visu nākamā gada pirmo pusgadu, lai 
nodrošinātu, ka līdz 2018. gada maijam kolēģija jau var 
sākt darbu.

Papildus pienākumam sagatavoties jaunajam tiesību 
aktam, EDAU stratēģijā mums ir uzdots arī sekmēt 
atbildīgas un informācijā pamatotas politikas 
veidošanu. Mūsu darbība 2017. gadā bija krietni 
plašāka nekā iepriekšējos pašreizējā pilnvaru termiņa 
gados. Mēs ne vien sagatavojām lielāku skaitu 
atzinumu par ES priekšlikumiem, kas skar datu 
aizsardzības un privātuma jomu, bet arī sniedzām 
praktiskus norādījumus politikas veidotājiem, publicējot 
Metodisko līdzekli nepieciešamības novērtējuma 
veikšanai (Necessity Tookit). Turklāt divus no mūsu 
sagatavotajiem atzinumiem pieprasīja Padome — 
nekas tamlīdzīgs iepriekš nav noticis. Abi minētie fakti 
apliecina, ka mūsu padomi, ko sniedzam ES iestādēm, 
ir kvalitatīvi un vērtīgi un ka mūsu sadarbība īpaši ar 
Padomi uzlabojas.

@EU_EDPS

#EDPS publishes necessity toolkit 
as part of commitment to facilitating 
responsible & informed policymaking  
http://europa.eu/!Yu63VB

Savukār t uzraudzības jomā mēs 2017. gadā 
uzņēmāmies jaunu pienākumu — Eiropola uzraudzību. 
Viens no mūsu galvenajiem izaicinājumiem šajā jomā ir 
nodrošināt, ka Eiropols, veicot datu apstrādi 
tiesībaizsardzības nolūkos, spēj panākt pareizo 
līdzsvaru starp drošību un privātuma aizsardzību. Mēs 
esam centušies izveidot efektīvas darba attiecības ar 
mūsu kolēģiem Eiropolā, 2017. gadu noslēdzot ar viņu 
veikto datu apstrādes darbību pārbaudi, kas bija patiesi 
produktīva. Mēs vēlamies 2018. gadā turpināt iesākto 
darbu un ceram, ka Eiropols var kalpot par paraugu 
citiem, savā darbā sekmējot pārdomātu pieeju drošības 
un privātuma aizsardzības jautājumiem.

@EU_EDPS

#EDPS & JSB handover ceremony 
set new era in #DataProtection 
#supervision of @Europol! #EDPS 
to work as supervisor & advisor

Iekšējā pārvalde

Lai mūsu iestāde spētu sasniegt savus mērķus, ir 
būtiski nodrošināt, ka mūsu iekšējās pārvaldes un datu 
aizsardzības politika ir atbilstoša un efektīva. Tas ir jo 
svarīgāk, ņemot vērā administratīvo atbalstu, ko 
nodrošināsim EDAK.

Mēs 2017. gadā turpinājām nodrošināt, ka EDAK 
saņem tās uzdevumu veikšanai nepieciešamos 
cilvēkresursus un finanšu resursus. Tas ietvēra EDAK 
nodaļas izveidi un vērienīgu plānu darbinieku atlasei 
2018. gada pirmajā pusgadā. Mēs arī īstenojām datu 

https://t.co/rwbDhql4yn
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
http://europa.eu/!Yu63VB
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aizsardzību praksē, ieviešot EDAU datu aizsardzības 
pārskatatbildības instrumentu, tādējādi nodrošinot, ka 
arī mēs esam sagatavojušies jaunajai regulai un 
spējam rādīt pozitīvu piemēru citiem.

Turklāt mēs esam ieviesuši arī jaunus instrumentus un 
politiku, piemēram, cilvēkresursu plānošanas 
instrumentu un vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības 
politiku. Visi šie elementi ir izstrādāti, lai nodrošinātu 
EDAU arī turpmāk efektīvu un patīkamu darba vidi.

Mūsu vēstījuma popularizēšana

Tā kā mūsu uzdevumi un pienākumi turpina 
paplašināties, mūsu spēja pēc iespējas efektīvāk un 
pārredzamāk informēt sabiedrību par mūsu darbu 
tagad ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Mūsu jaunā tīmekļa vietne, kas paredzēta tieši 
informācijas sniegšanai, sāka darboties 2017. gada 
martā. Tīmekļa vietnei pēc neilga laika sekoja jauna 
veidola informatīvais biļetens, ar ko noslēdzās mūsu 
centieni pārveidot un atjaunināt EDAU tēlu, lai tas būtu 
piemērots jaunajam laikmetam. Patlaban turpinās 
darbs pie jaunu EDAK un 2018. gada starptautiskās 
konferences tīmekļa vietņu izveides. Abus projektus ir 
paredzēts pabeigt 2018. gadā.

@EU_EDPS

New #EDPS website is now live at  
http://www.edps.europa.eu - Discover all 
new features & give us your feedback! 
Video: https://t.co/847R3LqVTY

Papildus tam mēs turpinājām paplašināt mūsu 
auditoriju, ne vien izmantojot sociālos plašsaziņas 
līdzekļus un preses pasākumus, bet arī organizējot 
mācību braucienus un izglītojošus pasākumus.

Tā kā EDAK darbības sākšanas un 2018. gada 
starptautiskās konferences termiņi strauji tuvojas un tā 
kā EDAU nozīme un klātbūtne pasaules mērogā turpina 
palielināties, mēs prognozējam, ka 2018. gads būs vēl 
viens ļoti darbīgs gads.

Galvenie darbības rādītāji 2017. gadā

Galvenie darbības rādītāji (GDR), kas izstrādāti 
saskaņā ar Stratēģijā 2015.–2019. gadam noteiktajiem 
stratēģiskajiem mērķiem un rīcības plānu, mums palīdz 
uzraudzīt mūsu veiktās darbības un vajadzības 
gadījumā tās pielāgot, lai palielinātu mūsu darba 
ietekmi un resursu izlietojuma lietderību.

Turpmāk tekstā sniegtajā GDR apkopojumā ir iekļauts 
katra GDR īss apraksts un rezultāti 2017. gada 
31. decembrī. Vairumā gadījumu rezultāti ir salīdzināti 
ar sākotnējo mērķi.

Lielākā daļa GDR 2017. gadā sasniedza vai pārsniedza 
noteiktos mērķus, kas nozīmē, ka attiecīgo stratēģisko 
mērķu īstenošana norit veiksmīgi un nekādi korektīvi 
pasākumi nav nepieciešami.

Turpmāk tekstā ir precizēti trīs GDR uzraudzības 
rezultāti:

• atsevišķu EDAU sagatavoto atzinumu ietekmes 
analīze ir iekļauta 4. GDR. Šo GDR nevarēja izvērtēt, 
kā plānots, jo likumdošanas process aizkavējās, kā 
rezultātā arī divu atlasīto 2017. gada atzinumu 
(attiecībā uz Direktīvu par digitālo saturu un Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 pārskatīšanu) novērtējumu nebija 
iespējams veikt, kā plānots. Šis GDR patlaban tiek 
pārskatīts, jo tas lielā mērā ir atkarīgs no faktoriem, ko 
EDAU nekādi nespēj kontrolēt, piemēram, no 
likumdošanas procesa norisēm un kavēšanās;

• komplekss rādītājs ir 7. GDR, kas atspoguļo 
tīmekļa vietnes apmeklējumu un Twitter konta 
sekotāju skaitu. Šā GDR rezultāti bija visai 
atšķirīgi, jo Twitter konta sekotāju skaits būtiski 
pārsniedza noteikto mērķi, savukārt EDAU tīmekļa 
vietnes apmeklējumu skaits bija mazāks, nekā 
paredzēts. Šāds rezultāts galvenokārt ir saistāms 
ar to, ka tīmekļa vietnes 2017. gada apmeklējumu 
rādītājos ir ņemts vērā apmeklējumu skaits tikai 
pēc jaunās EDAU tīmekļa vietnes atklāšanas 
2017. gada martā. Pozitīvās atsauksmes, ko esam 
saņēmuši par jauno tīmekļa vietni, un pietiekami 
lielais apmeklējumu skaits mums ļauj secināt, ka 
šī vietne ir vērtīgs tiešsaistes resurss, ko var 
izmantot personas, kurām interesē mūsu darbs un 
datu aizsardzība kopumā;

• darbinieku apmierinātību atspoguļo 8. GDR, kas 
2017. gadā netika izvērtēts, jo tas ir saistīts ar 
darbinieku aptauju, kuru veic reizi divos gados un ko 
atkal paredzēts veikt 2018. gadā.

https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/newsletters_en
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
http://www.edps.europa.eu
https://t.co/847R3LqVTY
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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI REZULTĀTI 2017. GADA 
31. DECEMBRĪ 2017. GADA MĒRĶIS

1. mērķis. Digitāla datu aizsardzība

1. GDR Iniciatīvu skaits, ar kurām sekmē tehnoloģijas, lai 
uzlabotu privātumu un datu aizsardzību, un kuras 
organizēja vai līdzorganizēja EDAU

9 9

2. GDR Pasākumu skaits, kas orientēti uz starpnozaru politikas 
risinājumiem (iekšējiem un ārējiem)

8 8

2. mērķis. Pasaules mēroga partnerību stiprināšana 

3. GDR Gadījumu skaits, kuri izskatīti starptautiskā līmenī 
(29. panta darba grupa, Eiropas Padome, ESAO, 
Globālais privātuma aizsardzības tīkls (GPEN), 
starptautiskas konferences) un kuros EDAU ir sniedzis 
ievērojamu rakstisku ieguldījumu

31 10

3. mērķis. Jauna nodaļa ES datu aizsardzībā

4. GDR EDAU sagatavoto atzinumu sniegtā ieguldījuma 
ietekmes analīze

Dati par 2017. gadu nav 
pieejami

5. GDR Datu aizsardzības speciālistu / datu aizsardzības 
koordinatoru / pārziņu apmierinātība ar sadarbību ar 
EDAU un sniegtajām norādēm, tostarp datu subjektu 
apmierinātība ar mācībām

92,3 % 60 %

6. GDR EDAU prioritāšu sarakstā iekļauto lietu īstenošanas 
līmenis (regulāri tiek atjaunināts) neoficiālu komentāru 
un oficiālu viedokļu veidā

100 % 90 %

Atbalstošie faktori — komunikācija un resursu pārvaldība

7. GDR

(salikts 
rādītājs)

EDAU tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits

EDAU sekotāju skaits Twitter kontā

181 805

9407

2015. gada rezultāti kā 
kritērijs (195 715 
tīmekļa vietnes 
apmeklējumi; 
3631 sekotājs Twitter 
kontā) + 10 % 

8. GDR Darbinieku apmierinātības līmenis Dati par 2017. gadu nav 
pieejami
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Saskaņā ar vispārējo Stratēģiju 2015.–2019. gadam 
2018. gadā ir paredzēts sasniegt turpmāk minētos 
mērķus. Par sasniegtajiem rezultātiem mēs ziņosim 
2018. gada ziņojumā.

Sagatavošanās EDAK darbībai

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) 2018. gada maijā 
aizstās 29. panta darba grupu (WP 29). Tādēļ 2018. gada 
pirmajā pusgadā mēs turpināsim sagatavošanās darbu, 
lai nodrošinātu, ka EDAK sekretariāts ir gatavs darbam 
no Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās 
dienas un ka ir ieviesti pienācīgi pārejas mehānismi, kas 
garantē pienākumu pārņemšanu bez jebkādiem 
sarežģījumiem. Mums būs jānodrošina, ka mūsu rīcībā ir 
pietiekami cilvēkresursi un finanšu resursi un ka mums ir 
izstrādātas piemērotas darba metodes. Mēs arī 
turpināsim darbu pie EDAK IT saziņas sistēmas un 
tīmekļa vietnes izveides. Mēs turpināsim mūsu ciešo 
sadarbību ar 29. panta darba grupu, gan gatavojoties 
EDAK darbības sākšanai,  gan izstrādājot 
pamatnostādnes par Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas īstenošanu.

ES datu aizsardzības regulējuma 
izstrādes pabeigšana

Komisija 2017. gada janvārī iesniedza priekšlikumus 
jaunai regulai par datu aizsardzību ES iestādēs un 
struktūrās, ar ko aizstāja pašreizējos noteikumus, kas 
izklāstīti Regulā (EK) Nr. 45/2001, un jaunai 
e-privātuma regulai. Starp Eiropas Parlamentu, 
Komisiju un Padomi 2017. gada beigās notika sarunas 
par Regulas (EK) Nr. 45/2001 pārskatīšanu, savukārt 
Padome turpināja darbu pie e-privātuma regulas.

Mēs 2018. gadā turpināsim aktīvi sekot līdzi sarunu 
norisei un vajadzības gadījumā sniegt mērķtiecīgu 
ieguldījumu. Mūsu mērķis ir nodrošināt abu minēto 
regulu pēc iespējas labāku saskaņošanu ar Vispārējā 
datu aizsardzības regulā paredzētajiem principiem un 
to pēc iespējas drīzu piemērošanu.

ES iestāžu sagatavošanās pārskatītajai 
regulai

Pārskatītajā Regulā (EK) Nr. 45/2001 tiks definētas 
EDAU uzraudzības funkcijas un pilnvaras un tiks 

izklāstīti noteikumi, kas mums jāievieš ES iestādēs un 
struktūrās. Tādēļ mēs turpināsim veltīt ievērojamus 
resursus šo noteikumu prasmīgas un efektīvas 
īstenošanas nodrošināšanai. Mēs atjaunināsim savas 
iekšējās procedūras, lai tās būtu saskaņotas ar jauno 
regulu, un sadarbosimies ar ES iestādēm un 
struktūrām, lai palīdzētu tām ieviest jaunos noteikumus. 
Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka ES iestādes spēj rādīt 
pozitīvu piemēru citiem ES jauno datu aizsardzības 
noteikumu kopuma piemērošanā.

Efektīva Eiropola uzraudzība

Jauns datu aizsardzības regulējums, kas jāievēro 
Eiropolam, stājās spēkā 2017. gada 1. maijā, ieceļot 
EDAU par Eiropola jauno uzraudzības iestādi. Mūsu 
jaunie pienākumi ietver uzraudzības uzdevumu 
veikšanu, tostarp sūdzību izskatīšanu, konsultāciju 
sniegšanu, informācijas pieprasījumu izskatīšanu, kā 
arī izmeklēšanas un pārbaužu veikšanu. Mēs 
nodrošinām arī sekretariāta darbību un Sadarbības 
padomes ietvaros sadarbojamies ar valstu uzraudzības 
iestādēm. Mēs 2018. gadā turpināsim ieviest efektīvas 
uzraudzības sistēmu, ņemot vērā uzraudzības funkciju 
veikšanas pirmajos astoņos mēnešos gūtos 
panākumus un pieredzi. Mēs arī koncentrēsimies uz 
augsta l īmeņa aizsardzības nodrošināšanu 
pr ivātpersonām, īpašu uzmanību pievēršot 
pārskatatbildības principa ievērošanai. Viens no mūsu 
galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt, ka Eiropols, 
veicot datu apstrādi tiesībaizsardzības nolūkos, panāk 
pareizo līdzsvaru starp drošību un privātuma 
aizsardzību.

Mūsu IT zināšanu pielietošana praksē

Mēs turpināsim pilnveidot mūsu pieeju pārbaužu 
veikšanai, orientējoties uz tehnoloģiskajiem aspektiem, 
jo īpaši aspektiem saistībā ar ES lielapjoma 
informācijas sistēmām, kā arī drošības un 
tiesībaizsardzības jomu, piemēram, Eiropolu. Mēs arī 
plānojam izmantot EDAU Laboratoriju, lai veiktu ES 
iestāžu izmantoto tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu 
attālinātas pārbaudes. Turklāt mēs turpināsim veicināt 
diskusiju starp tehnoloģiju un tiesību ekspertiem par 
koncepcijām un metodikām ar mērķi panākt, ka 
integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc 
noklusējuma kļūst par realitāti, un sekmēt darbu pie 
jaunām pieejām personas datu apstrādei iestādēs, kas 
atrodas mūsu pārraudzībā.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;from=LV
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design


12

G a l v e n i e  m ē r ķ i  2 0 1 8 .  g a d a m  

Drošības savienības izveides pabeigšana

Mēs 2018. gadā plānojam sagatavot atzinumus par trim 
gaidāmajiem Komisijas priekšlikumiem attiecībā uz ES 
robežām un drošību. To vidū būs atzinumi par ES 
i n f o r m ā c i j a s  s i s t ē m u  s a d a r b s p ē j u ,  p a r 
tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu piekļuvi digitāliem 
pierādījumiem un tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu 
piekļuvi finanšu datiem un to izmantošanu. Mēs arī 
uzmanīgi sekosim norisēm saistībā ar saziņas datu 
glabāšanu.

Ieteikumi attiecībā uz tehnoloģijām un 
datu aizsardzību

Mēs 2016. gadā izdevām pamatnostādnes par 
personas datu aizsardzību tīmekļa pakalpojumos un 
mobilajās lietotnēs. Mēs 2018. gadā izdosim 
pamatnostādnes par IT pārvaldību, kā arī par 
mākoņdatošanu. Mēs pielietojam savas zināšanas 
tehnoloģiju jomā EDAU atbalstam padomdevēja un 
uzraudzītāja uzdevumu izpildē, un mūsu mērķis ir 
palielināt mūsu darba redzamību šajā jomā, pārskatot 
un izstrādājot norādījumus un ieteikumus par 
īstenojamo politiku attiecībā uz konkrētām tehnoloģijām 
vai metodiskajām pieejām, jo īpaši attiecībā uz drošību.

Nepieciešamības un samērīguma 
novērtējuma sekmēšana

Mēs 2017. gadā publicējām Metodisko līdzekli 
nepieciešamības novērtējuma veikšanai (Necessity 
Toolkit) ar mērķi sniegt politikas veidotājiem praktiskus 
norādījumus par datu aizsardzības nepieciešamības 
principa piemērošanu. Mēs plānojam 2018. gadā 
izstrādāt l īdzīgu instrumentu arī attiecībā uz 
proporcionalitātes principu ES datu aizsardzības 
tiesību aktos, cenšoties sekmēt atbildīgu un pārdomātu 
politikas veidošanu ES iestādēs.

Digitāla datu aizsardzība

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
25. pantu integrēta datu aizsardzība un datu 
aizsardzība pēc noklusējuma ir obligāta prasība. Mēs 
plānojam uzlabot informētību par šo principu 
ievērošanas nepieciešamību, 2018. gada sākumā 
sagatavojot atzinumu par šo tematu. Turklāt mēs 
vēlamies mudināt lietotņu izstrādātājus jaunās lietotnēs 
ieviest privātuma aizsardzības tehnoloģijas un 
plānojam to īstenot, piešķirot balvu privātumu 

garantējošām mobilajām veselības (m-veselības) 
lietotnēm.

Mēs arī sadarbosimies ar Interneta privātuma 
inženiertehnisko tīklu (Internet Privacy Engineering 
Network –IPEN), lai uzlabotu privātuma aizsardzības 
inženiertehnisko risinājumu profilu. IPEN darbs ir 
būtiski svarīgs, lai nodrošinātu integrētas datu 
aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma 
efektīvu piemērošanu, iesaistot ekspertus tehnoloģiju, 
tiesību un privātuma jomās, lai sekmētu uz privātuma 
aizsardzību orientētu tehnoloģiju un privātumu 
respektējošu inženiertehnisko risinājumu izstrādi. IPEN 
sadarbības centieni 2018. gadā tiks pastiprināti, 
pamatojoties uz sekmīgajiem darbsemināriem, 
piedaloties akadēmisko aprindu, rūpniecības un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

IPEN turpinās stingri uzraudzīt tās norises tehnoloģiju 
attīstības jomā, kas varētu ietekmēt datu aizsardzību 
un privātumu, un informēs par konstatējumiem, 
publicējot izpētes darba ziņojumus un ieteikumus 
politikas veidošanai ar mērķi nodrošināt plašākas 
privātuma aizsardzības, IT un inženiertehnisko 
risinājumu kopienas informētību.

Digital Clearinghouse turpmākā darbība

Mēs 2017. gadā uzsākām iniciat īvu Digital 
Clear inghouse. Projekta mērķis ir apvienot 
konkurences, patērētāju un datu aizsardzības jomas 
iestādes, kas ir gatavas dalīties ar informāciju un 
apspriest, kā piemērot noteikumus privātpersonu 
interešu aizsardzībai digitālajā telpā. Nākamās Digital 
Clearinghouse sanāksmes ir plānotas 2018. gadā, 
meklējot veidus 2017. gadā aizsāktā darba turpināšanai 
ar iespēju šo darbu paplašināt, lai pievērstos 
netaisnīgas cenu diskriminācijas un starpnieku 
atbildības jautājumiem.

Individualizētas informācijas sūtīšana 
nekomerciālos nolūkos

Mēs 2018. gadā plānojam sagatavot atzinumu par 
individualizētas informācijas sūtīšanu vēlētājiem, 
manipulācijām tiešsaistē un personas datiem. Šajā 
atzinumā galvenā uzmanība tiks pievērsta arī lielo datu 
izmantošanai politiskajās kampaņās un tiks noteiktas 
datu aizsardzības problēmas saistībā ar individualizētas 
informācijas sūtīšanu vēlētājiem, izmantojot 
personalizētu saturu, tostarp viltus ziņas, lai ietekmētu 
šo personu uzvedību vēlēšanās.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-11_necessity_toolkit_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-11_necessity_toolkit_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en


13

 G a l v e n i e  m ē r ķ i  2 0 1 8 .  g a d a m

Ētikas apsvērumu integrēšana datu 
aizsardzības iestāžu ikdienas darbā

EDAU un Ētikas padomdevējas grupas (EPG) 
pašreizējā pilnvaru termiņa laikā veiktā darba rezultātā 
datu aizsardzības kopienā ir palielinājusies izpratne par 
digitālo ētiku. Tagad ir svarīgi sākt integrēt ētikas 
aspektus mūsu kā neatkarīga regulatora un politikas 
padomdevēja ikdienas darbā un, lai to panāktu, 
sadarboties ar mūsu kolēģiem citās datu aizsardzības 
iestādēs. Starptautiskā datu aizsardzības un privātuma 
komisāru konference (ICDPPC), ko EDAU un Bulgārijas 
Republikas Personas datu aizsardzības komisija 
(CPDP) 2018. gada oktobrī organizēs Briselē, būs 
lielisks forums šīs sadarbības attīstīšanai un 
nostiprināšanai starptautiskā mērogā.

Sagatavošanās starptautiskajai 
konferencei

EPG darbs 2018. gadā noslēgsies ar ziņojuma 
publicēšanu — tajā būs sniegts pārskats par EPG 
darbā apspriestajiem apsvērumiem. Šis ziņojums būs 
vērtīgs ieguldījums diskusijās, kas norisināsies 
2018. gada starptautiskajā konferencē. Mēs 2018. gadā 
turpināsim gatavoties starptautiskajai konferencei — 
gan loģistikas, gan programmas izstrādes ziņā. Mūsu 
mērķis ir sekmēt dialogu par digitālās ētikas 
jautājumiem starp ļoti dažādām grupām un 
privātpersonām, kuras pārstāv dažādas nozares.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://icdppc.org/
https://icdppc.org/
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Lai nodrošinātu mūsu darbu saskaņā ar plānoto, mēs 
apņēmāmies sagatavot EDAU stratēģijas vidusposma 
pārskatu, konsultējoties ar ieinteresētajām personām, 
un 2017. gada ziņojumā informēt par pārskatīšanas 
rezultātiem.

Pārskatīšanu veica ārējais konsultants, 2017. gada 
septembrī un oktobrī intervējot piecpadsmit iekšējās un 
ārējās ieinteresētās personas ar aptaujas anketu (skatīt 
16. lappusi). Ārējo ieinteresēto personu vidū bija 
Eiropas valstu datu aizsardzības iestādes (DAI), 
pārstāvji no datu aizsardzības speciālistu (DAS) 
kopienas, politikas un datu kontrolē iesaistīto ES 
iestāžu pārstāvji, pārstāvji no tehnoloģiju kopienas, kā 
arī pārstāvji no NVO, kas darbojas personas datu un 
cilvēktiesību aizsardzības jomā. EDAU vadības 
2017. gada 30. novembra izbraukuma dienas laikā 
konsultants sniedza ziņojumu par saņemtajām 
atbildēm. Diskusiju rezultātā mēs nonācām pie turpmāk 
tekstā izklāstītajiem secinājumiem.

Mūsu sasniegumu izvērtēšana

EDAU stratēģijā pieņemtā pieeja tika atzīta par ļoti 
veiksmīgu, vienai no ārējām ieinteresētajām personām 
izsakot komentāru, ka jaunie uzraudzītāji ir teicami 
pārņēmuši stafeti no iepriekšējās uzraudzītāju 
komandas. Jaunie uzraudzītāji ienesa būtiskas 
pārmaiņas organizācijas redzējumā, uzdevumos un 
stratēģijā ar mērķi panākt tās vadošo pozīciju pasaulē 
un atpazīstamību globālā mērogā.

Aptaujas respondenti atzinīgi vērtēja EDAU pieņemto 
konstruktīvo, pragmatisko un uz klientiem orientēto 
pieeju. Ārējās ieinteresētās personas pauda viedokli, 
ka EDAU ir jāturpina darīt to, ko tas prot vislabāk, proti, 
sniegt konsultācijas, izstrādāt ekspertu analīzes un 
turpināt sadarbību ar ES iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot, ka EDAU darbība netiek uztverta kā 
obstrukcija. Ar stratēģijas palīdzību EDAU sekmīgi 
pārtop no izcilības centra, kurā tiek veikti pētījumi un 
juridiskā analīze, par starptautiskas nozīmes centru 
datu aizsardzības jomā.

Pārskatīšanas rezultāti mums ļāva secināt, ka nav 
nekādas vajadzības būtiski grozīt stratēģijā izklāstītos 
uzdevumus vai stratēģiskos mērķus. Tie visi joprojām ir 
būtiski. Kopš stratēģijas publicēšanas 2015. gada 
sākumā datu aizsardzības jomā nav notikušas nekādas 
būtiskas, negaidītas pārmaiņas, un iestāde savā darbā 

ir paveikusi tieši tik daudz, cik no tās šajā pilnvaru 
termiņa posmā tika gaidīts. Mums izdevās arī 
prognozēt vairākas pārmaiņas, piemēram, intereses 
palielināšanos par personas datu apstrādes ētisko 
dimensiju un atsevišķus Eiropas Savienības Tiesas 
(EST) pieņemtos lēmumus.

Efektīvas pieejas nodrošināšana mūsu 
pilnvaru termiņa otrajā pusē

Lai ņemtu vērā to ārējo faktoru ietekmi, ko 2015. gadā 
nebija iespējams prognozēt, piemēram, Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, jauno 
ASV administrāciju un teroristu uzbrukumus, mēs 
nolēmām, ka stratēģijā varētu veikt dažas nelielas 
izmaiņas.

Mēs arī pieņēmām, ka darba apjoms saistībā ar dažu 
uzdevumu veikšanu, piemēram, Eiropola uzraudzību 
un jaunās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) 
izveidi, iespējams, ir ticis novērtēts pārāk zemu. Lai arī 
mūsu sadarbība ar ieinteresētajām personām kopumā 
bija apmierinoša, daži respondenti pauda bažas par 
turpmākajām attiecībām ar EDAK un par to, ka EDAU 
vajadzētu uzraudzīt visas ES iestādes, tostarp tās, kas 
darbojas tieslietu un iekšlietu jomās.

Dažas iekšējās ieinteresētās personas pauda viedokli, 
ka pāreja no stratēģijas definēšanas uz stratēģijas 
īstenošanu ne vienmēr ir pietiekami skaidra. EDAU 
mijiedarbība ar apkārtējo pasauli ir būtiski mainījusies, 
savukārt iestādes iekšējā darbība nav īpaši mainījusies. 
Tādēļ vajadzētu veikt dažas nelielas organizatoriskas 
pārmaiņas, lai nodrošinātu pēc iespējas labu iestādes 
darbību līdz pilnvaru termiņa beigām. Īpaši svarīgi ir 
uzlabot iekšējo saziņu starp EDAU un uzraudzītāja 
palīgu un pārējiem organizācijas darbiniekiem, kā arī 
labāk definēt prioritāros uzdevumus. Pēc EDAU un 
uzraudzītāja palīga pieprasījuma EDAU izpilddirektors 
uzsāks diskusijas ar nodaļu vadītājiem un Personāla 
komiteju, kā arī iesniegs rīcības plānu Valdei. Šajā 
plānā tiks aplūkotas viedākas darba metodes, plašāka 
uzdevumu deleģēšana un papildu pasākumi, kuru 
mērķis ir labāk pārvaldīt EDAU darba slodzi.

Gan ārējās, gan iekšējās ieinteresētās personas bija 
vienisprātis, ka organizācijā ļoti trūkst darbinieku gan 
skaita ziņā, gan atsevišķās specializācijas jomās. 
Iestāde tika raksturota kā pārāk maza visu tai uzticēto 
pienākumu veikšanai un aizvien pieaugošajai darba 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
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slodzei. Izpilddirektors kopā ar nodaļu vadītājiem veiks 
stratēģisko analīzi par to, kā vidējā termiņā palielināt 
pieejamos resursus. Mums ir arī jānodrošina ļoti 
selektīvas pieejas izmantošana attiecībā uz jauniem 
izaicinājumiem, vienlaikus turpinot apmācīt esošos 
darbiniekus, lai palīdzētu viņiem paplašināt savu 
kompetenci. EDAU lieti varētu noderēt arī tādu 
padomdevēju iestāžu piesaistīšana, kurām ir 
stratēģiskas zināšanas noteiktās jomās.

Datu aizsardzība ir jauna problēma daudzās un 
dažādās jomās, piemēram, patērētāju aizsardzībā un 
konkurences tiesībās, un šajās jomās strādājošie 
speciālisti meklē veidus, kā izstrādāt saskaņotu pieeju 
datu aizsardzībai. Viena ieinteresētā persona norādīja, 
ka no EDAU negaida akadēmisku izcilību, bet gan 
praktiskus ekspertu padomus attiecībā uz reālajām 
vajadzībām. Tādēļ mūsu tradicionālā juridiskā pieeja ir 
jāpaplašina un steidzami jāuzlabo mūsu zināšanas par 
jaunām tehnoloģijām un to ietekmi, kā arī par valstu 
rīcību tiesībaizsardzības, slepeno dienestu darbības, 
tiesas izmeklēšanas un uzņēmējdarbības prakses 
jomās.

EDAU ir plašas iespējas ietekmēt datu aizsardzības 
politiku Eiropā. Taču pat savās visoptimistiskākajās 
prognozēs mēs nevarējām paredzēt tik lielu intereses 
palielināšanos par datu aizsardzību no valstīm ārpus 
Eiropas. Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ko pilnībā 
piemēros no 2018. gada maija, daudzi uztver kā 
globālu standar tu. Atbildība par 2018. gada 
Starptautiskās datu un privātuma aizsardzības 
komisāru konferences organizēšanu arī parāda ES 
vadošo pozīciju starptautiskā mērogā. Ņemot vērā 
iepriekšminēto, atsevišķus stratēģijas elementus var 
nākties pārskatīt, lai nodrošinātu to labāku atbilstību 
starptautiskajai videi, kurā mēs strādājam.

Izbraukuma dienā EDAU vadība ļoti skaidri norādīja, ka 
atlikušajā pilnvaru termiņa laikā iestāde turpinās visā 
pasaulē un Eiropā paust konsekventu un ietekmīgu 
viedokli par datu aizsardzību. Mūsu darbība dažu 
pēdējo gadu laikā ir radījusi cerības, kas mums ir 
jāattaisno. Pilnvaru termiņa otro pusi EDAU uzsāks ar 
jaunu enerģiju, īpaši gaidot Starptautisko datu un 
privātuma aizsardzības komisāru konferenci, ko mēs 
visi kopā organizējam 2018. gada oktobrī.
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S t r a t ē ģ i j a s  v i d u s p o s m a  p ā r s k a t s  

Intervijas jautājumi

Kā pēdējo trīs  
gadu laikā ir  

attīstījusies datu  
aizsardzības joma,  

ņemot vērā pašreizējo  
straujo pārmaiņu radīto  

digitālo pāreju un  
digitālos  

traucējumus?

Vispārīgi  
raugoties, vai EDAU ir  

spējis pārveidoties, lai ietu  
vienā solī ar šīm  

pārmaiņām? Kāds ir jūsu 
vērtējums par EDAU nozīmi 

jaunajā uzraudzītāju  
grupā?

Papildu jautājumi iekšējām 
ieinteresētajām personām

• Kā nodrošināt, ka EDAU ieņem 
vadošās pozīcijas datu aizsardzības 

jomā ES un pasaulē?

• Kas mums jādara, lai nodrošinātu, 
ka EDAU ir viens no vislielākajiem 
panākumu guvējiem šajā straujo 

pārmaiņu laikmetā?

Mūsdienu pasaulē  
aizvien svarīgāki kļūst lielie dati, 

tehnoloģijas, kas ienes ievērojamas 
pārmaiņas mūsu dzīvē, jauni spēles  

noteikumi, kas jāievēro esošajām  
organizācijām, jauni tirgus dalībnieki un visu 
iesaistīto pušu, t. i., iedzīvotāju, ieinteresēto 

personu, kibernoziedznieku un teroristu,  
uzvedības kritiskie līmeņi. Kādi īsā un vidējā 

termiņā ir galvenie izaicinājumi datu  
aizsardzības un privātuma kā pamattiesību 
nodrošināšanas jomā, un kādi ir EDAU kā 
iestādes izaicinājumi? Un kādi resursi ir  

EDAU rīcībā to pārvarēšanai? Ko  
EDAU dara labi, un kas būtu  

jāmaina?

Vai,  
jūsuprāt, pastāv tādi  

aspekti, kas pirms diviem vai 
trim gadiem vēl nebija zināmi un 

kuru dēļ būtu nepieciešams grozīt 
EDAU pašreizējā pilnvaru termiņa 

otrās daļas (2018.–2019. gada) 
uzdevumus vai mērķus?

Kāda šajā digitālās  
pārejas un digitālo  

traucējumu laikmetā ir EDAU 
nozīme Eiropā un pasaulē, 

un kā EDAU varētu vislabāk 
sadarboties ar citiem šīs nozares 

dalībniekiem, lai nodrošinātu sava 
redzējuma, uzdevumu un mērķu 

īstenošanu?

Vai jums  
ir vēl kādi  

ierosinājumi  
vai ieteikumi  

EDAU?



Kā sazināties ar ES

Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa 
lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu

Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES

Internetā

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/
european-union/index_lv

ES publikācijas

ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/
publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko 
informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat 
iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ES atklātie dati

ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez 
maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.

https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://publications.europa.eu/lv/publications
https://publications.europa.eu/lv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lv
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/lv


www.edps.europa.eu

@EU_EDPS

EDPS

European Data Protection Supervisor

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

http://www.edps.europa.eu
https://twitter.com/EU_EDPS
https://www.linkedin.com/company/edps
https://www.youtube.com/user/EDPS2011
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