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2016. gadā bija vairāki nozīmīgi notikumi, kuru ilgtermiņa ietekmi vēl ir pāragri prognozēt. Tomēr ES pavisam noteikti ir 
paveikusi neizmērojamu darbu, īstenojot normatīvas reformas datu aizsardzības jomā. Pērn tiesību aktu krājumā 
iekļautā Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un Direktīva par datu aizsardzību policijas un tiesu iestādēs var 
izrādīties nozīmīgs solis ne tikai virzībā uz pamattiesību ievērošanu digitālajā laikmetā, bet arī kļūt par Eiropas 
demokrātijai labvēlīgu rezultātu pēc ilgām un sarežģītām sarunām.

GDPR ir bijusi un turpinās būt mūsu darba atskaites punkts. Kā norādīts mūsu pilnvarojuma stratēģijā, mūsu mērķis ir 
nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un efektīvāku datu aizsardzību visām ieinteresētajām pusēm. GDPR mūsu 
iestādei ir stratēģiski nozīmīga, jo tajā ir noteikti datu apstrādes un uzraudzības parametri pašās ES iestādēs. Mēs 
esam aktīvi popularizējuši pārskatatbildības koncepciju ES iestāžu un struktūru līderu vidū, piedāvājot viņiem praktiskus 
rīkus atbilstības nodrošināšanai un apliecināšanai. Aizsargājot privātpersonu tiesības un izskatot sūdzības kā ombuds, 
mēs pirmie redzam pieaugošo sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības nozīmību. Cilvēki vairāk nekā 
jebkad agrāk apzinās, kas var notikt, ja pret viņu privāto informāciju neizturas atbildīgi. Gan mūsu, gan visu datu 
aizsardzības iestāžu (DAI) pienākums ir nodrošināt, ka tas tiek darīts atbildīgi.

Līdzīgi citām DAI, kā arī īstenojot tiesību aktus un dodot padomus tiem, kuri ierosina, izvērtē un pārskata tiesību aktus, 
mēs esam ieguldījuši daudz pūļu, gatavojoties jaunajiem noteikumiem. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar 29. panta 
darba grupu, lai spētu produktīvi un efektīvi pildīt sekretariāta funkcijas jaunajā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, kā 
arī esam padziļinājuši un pastiprinājuši ciešo sadarbību ar citām regulatīvām iestādēm visā pasaulē.

Turklāt mēs atzīstam, ka DAI, kas vēlas strādāt produktīvi, ir pilnībā jāpārzina uz datiem balstītās tehnoloģijas. Mūsu 
informatīvais dokuments par mākslīgo intelektu ir praktisks veikums šajā virzienā. Turpinoties tehnoloģiju attīstībai, DAI 
būs jāpārliecinās par savu gatavību izmaiņām, kas rodas šīs attīstības rezultātā.

Datu plūsmas ir realitāte visā pasaulē, bet 2016. gads, iespējams, iezīmēja pavērsiena punktu to regulējumā. ES 
likumdevējiem esam ieteikuši izmantot jumta līgumu un privātuma vairogu attiecībā uz datu nosūtīšanu no ES uz 
Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī esam strādājuši kopā ar katra kontinenta datu aizsardzības un privātuma 
komisāriem, lai panāktu vienprātību par tiesībām digitālajā laikmetā.

Apzinoties, ka datu aizsardzības likums nevar tikt īstenots vakuumā, 2016. gada janvārī darbu uzsāka Ētikas 
padomdevēju grupa. Šai grupai, kurā darbojas seši autoritatīvi cilvēki, no kuriem katrs ir eksperts noteiktā jomā, ir 
uzdots izstrādāt inovatīvus un efektīvus veidus, lai aizsargātu ES vērtības globālu datu un intelektisku ierīču laikmetā. 
Tika izveidots arī digitāls koordinācijas centrs, lai konkurences, patērētāju un datu iestādes apmainītos ar informāciju 
un idejām par to, kā specifiskos gadījumos vislabāk aizsargāt privātpersonu intereses.

Viens no GDPR jaunievedumiem ir prasība katram datu pārzinim iecelt datu aizsardzības inspektoru. Regulas (EK) Nr. 
45/2001 piemērošanas rezultātā ES iestādēm ir gandrīz divdesmit gadu pieredze darbā ar datu aizsardzības 
speciālistiem. Mēs ceram un ticam, ka ar mūsu atbalstu ES iestādes kļūs par atbildīgas datu apstrādes etalonu; 
paraugu, ko datu pārziņi privātajā un publiskajā sektorā varētu ņemt par piemēru.

Mūsu mērķis būs nodrošināt, lai tā notiktu.

Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs Uzraudzītāja palīgs
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Savā stratēģijā 2015.–2019. gadam mēs esam 
izklāstījuši savu vīziju par Eiropas Savienību (ES), kas 
ir kļuvusi par paraugu globālajā dialogā par datu 
aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā. Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2016. gada 4. maijā 
publicēja Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), 
kas bija nozīmīgs solis ceļā uz šo mērķi. GDPR ļaus 
izveidot globālu, digitālu standartu privātuma un datu 
aizsardzības jomā, galveno uzmanību pievēršot 
privātpersonām, viņu tiesībām un brīvībām, kā arī 
personas identitātei un drošībai. Taču vēl joprojām ir 
daudz darāmā, lai mūsu vīzija īstenotos dzīvē.

@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

Gatavošanās gaidāmajām pārmaiņām

2016. gadā mēs daudz darījām, lai sagatavotos GDPR 
ieviešanai un tad to ieviestu. Mēs strādājām ciešā 
sadarbībā ar kolēģiem no 29. panta darba grupas 
(WP29), lai piedalītos vadlīniju izstrādē saistībā ar 
jaunajiem tiesību aktiem un arī nodrošinātu, ka esam 
gatavi gan darboties kā sekretariāts, gan būt par jaunās 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) neatkarīgu 
locekli.

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem EDAK aizstās 
WP29, uzņemoties atbildību par to, lai nodrošinātu, ka 
GDPR tiek konsekventi piemērota visā ES. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi, lai EDAK būtu pilnībā gatava darbam līdz 
2018. gada 25. maijam, kad GDPR stāsies spēkā un 
būs jāpiemēro. Visa 2016. gada garumā mēs sadar-
bojāmies ar WP29, lai sāktu reglamentu izstrādi un 
analizētu jaunās struktūras iespējas attiecībā uz IT, 
budžetu un pakalpojumu līmeņa līgumiem.

Ja Eiropa vēlas saglabāt vadošo lomu debatēs par datu 
aizsardzību un privātumu, mums ir vajadzīgs arī 
mūsdienīgs tiesiskais regulējums e-privātuma jomā, 
kas gan garantē saziņas konfidencialitātes tiesību 
ievērošanu, gan papildina GDPR nodrošināto 
aizsardzību. Pēc Komisijas pieprasījuma 2016. gada 
jūlijā mēs izdevām sākotnējo Atzinumu par priekšlikumu 
pārskatīt e-privātuma direktīvu. Pārrunu gaitā mēs 
centīsimies panākt, lai direktīva būtu pārdomātāka, 
saprotamāka un spēcīgāka un lai tās darbības joma 
atbilstoši atspoguļotu digitālās pasaules tehnoloģisko 
un sociālo realitāti.

Debašu virzīšana starptautiskā mērogā

@EU_EDPS

@Buttarelli_G #DataEthics Group 
intends to define new ethical code in 
the digital environment #CPDP2016

Īstenojot stratēģiju, mūsu mērķis ir attīstīt datu 
aizsardzības ētisko pusi. 2016. gada janvārī tika 
izveidota Ētikas padomdevēju grupa, lai izvērtētu 
digitālo ētiku no dažādiem akadēmiskiem un 
praktiskiem aspektiem. Mūsu mērķis bija aizsākt 
debates starptautiskā mērogā par datu aizsardzības 
ētisko pusi digitālajā laikmetā.

Grupas pirmais seminārs notika 2016. gada maijā. 
Grupa turpinās strādāt līdz 2018. gadam, kad tā 
prezentēs iegūtās atziņas EDAU un Bulgārijas DAI 
organizētajā Starptautiskajā Datu aizsardzības un 
privātuma komisāru konferencē.

2016. gada starptautiskās konferences slēgtā sesija 
bija veltīta tematam, kam vienlīdz vajadzīga tālredzīga 
pieeja, proti, mākslīgā intelekta, datormācīšanās un 
robotikas ietekmei uz datu aizsardzību un privātumu. 
EDAU stratēģijā ietverta mūsu apņemšanās nodrošināt, 
lai datu aizsardzība būtu digitāla. Tāpēc mēs gribējām 
sniegt informāciju un virzīt debates par šo tematu, 

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&amp;amp;qid=1488961750213&amp;amp;from=en
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-22_opinion_eprivacy_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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sagatavojot ļoti atzinīgi novērtēto pamatdokumentu 
apspriešanai konferencē.

Tehnoloģijas turpina strauji attīstīties, tāpēc ir svarīgi, 
lai visas datu aizsardzības iestādes, tostarp EDAU, 
pārliecinātos, ka ir gatavas izaicinājumiem, ko radīs šīs 
pārmaiņas. Lai tiktu gala ar šiem izaicinājumiem, 
2014. gadā EDAU izveidoja Interneta privātuma 
inženierijas tīklu (IPEN). Grupa, kurā ietilpst visu 
nozaru IT speciālisti, nodrošina platformu sadarbībai 
un informācijas apmaiņai par inženierijas metodēm un 
rīkiem, kas integrē datu aizsardzības un privātuma 
prasības jaunās tehnoloģijās. GDPR pieņemšana, kas 
paredz, ka ikvienam, kurš atbild par personas datu 
apstrādi, ir jāievēro integrētas datu aizsardzības un 
datu aizsardzības pēc noklusējuma principi, ir 
padarījusi grupu un tās darbību nozīmīgāku, kā arī 
mudinājusi pētniekus, izstrādātājus un datu 
aizsardzības regulētājus pielikt lielākas pūles, lai 
stiprinātu un uzlabotu datu aizsardzības tehnoloģisko 
pusi.

ES iestādes kalpo par piemēru

Taču mūsu mērķa sasniegšana, proti, izvirzīt ES 
vadībā datu aizsardzības jomā pasaules mērogā, 
vispirms ir atkarīga no tā, vai ES iestādes ieviesīs 
standartus Eiropas līmenī. Tā kā mēs esam neatkarīga 
iestāde, kas atbild par personas datu apstrādes 
uzraudzību šajā līmenī, mēs aktīvi sadarbojamies ar 
ES iestādēm un struktūrām, palīdzot tām sagatavoties 
gaidāmajām pārmaiņām. Lai gan GDPR neregulē šo 
iestāžu darbību, uz tām attiecināmos noteikumus 
2017. gada laikā atjauninās, lai tos saskaņotu ar GDPR.

@EU_EDPS

@W_Wiewiorowski #EUDataP 
requires #DPOs #EUInstitutions 
leading by example & sharing 
experiences #DPO-EDPS meeting

2016. gadā mēs turpinājām strādāt, lai attīstītu un 
pilnveidotu sadarbību ar ES iestāžu un struktūru datu 
aizsardzības inspektoriem. Tā kā viņiem jānodrošina, 
lai attiecīgās iestādes, kurās viņi strādā, ievērotu datu 
aizsardzības likumu prasības, datu aizsardzības 

speciālisti ir mūsu ciešākie sadarbības partneri iestāžu 
līmenī. Visa gada garumā mēs strādājām ar viņiem gan 
kopā, gan atsevišķi, lai viņi varētu sagatavoties 
noteikumos ieviestajām pārmaiņām. Šie speciālisti tika 
iepazīstināti ar jaunajām koncepcijām, piemēram, datu 
aizsardzības ietekmes novērtējumiem, kuri atbilstoši 
jaunajiem noteikumiem varētu būt obligāti, jo to 
aizpildīšanu paredz GDPR, kā arī viņiem tika sniegti 
norādījumi pamatnostādņu un iepriekšējas pārbaudes 
atzinumu formā. Mēs arī centāmies iesaistīt datu 
aizsardzības speciālistus Regulas (EK) Nr. 45/2001 
pārskatīšanā pirms likumdevēju konsultēšanas šajā 
jautājumā.

GDPR ietver tiešu atsauci uz pārskatatbildības 
principu, par ko droši var teikt, ka to piemēros arī ES 
iestādēm un struktūrām. Tas paredz, ka organizācijām 
jāīsteno tehniska un organizatoriska rakstura pasākumi, 
kuru rezultātā atbildība par atbilstības ievērošanu no 
datu aizsardzības iestādēm (DAI) un datu aizsardzības 
speciālistiem pāriet uz pašām organizācijām. 
2016. gadā mēs aizsākām EDAU pārskatatbildības 
iniciatīvas īstenošanu, lai ļautu ES iestādēm, sākot ar 
pašu EDAU kā datu kontrolieri, kalpot par piemēru, 
parādot, kā tās panāk atbilstību un ievēro datu 
aizsardzības noteikumus. Šīs iniciatīvas ietvaros mēs 
izstrādājām pārskatatbildības novērtēšanas rīku, ko 
mēs vispirms izmēģinājām savā iestādē. Pēc tam mēs 
apmeklējām septiņu ES struktūru visietekmīgākos 
pārstāvjus, lai iepazīstinātu viņus ar šo iniciatīvu. Šīs 
tikšanās mēs rīkosim arī 2017. gadā.

@EU_EDPS

@Buttarelli_G #EDPS to launch 
exercise w/ EUbodies to understand 
& put in place #accountability 
#DataProtectionDay

Visa gada garumā mēs arī sagatavojām vairākas 
pamatnostādnes ES iestādēm. EDAU pamatnostādnes 
sniedz praktiskus padomus, kā ievērot datu 
aizsardzības noteikumu prasības konkrētās situācijās. 
Šīs pamatnostādnes ir kā atsauces dokuments, ar kura 
palīdzību iestādes var analizēt savu darbību un ko var 
izmantot kā vērtīgu rīku pārskatatbildības uzlabošanai. 
Daudzas mūsu pamatnostādnes ir aktuālas un 
piemērojamas arī citu organizāciju darbā.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.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
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;from=en#d1e3546-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;from=en#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions-prior-check_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions-prior-check_en
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
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Atzīstot digitālās saziņas arvien pieaugošo lomu ES 
iestāžu ikdienas darbā, 2016. gada novembrī mēs 
izdevām pamatnostādnes par tīmekļa pakalpojumiem 
un mobilajām lietotnēm. Šīs pamatnostādnes sniedz 
praktiskus padomus par to, kā datu aizsardzības 
principus integrēt tīmeklī balstītu pakalpojumu un 
mobilo lietotņu izstrādē un pārvaldībā, un atspoguļo ES 
iestāžu un struktūru ekspertu, kā arī datu aizsardzības 
inspektoru atzinumus, tādējādi nodrošinot, ka tās ir 
aktuālas ne tikai teorijā, bet arī praksē. Tāpat mēs 
izstrādājām vadlīniju dokumentu par informācijas 
drošības riska pārvaldību (ISRM), kura mērķis ir 
palīdzēt tiem, kas atbild par informācijas drošību, 
prasmīgi analizēt datu aizsardzības riskus un noteikt 
īstenojamos drošības pasākumus, tādējādi nodrošinot 
gan atbilstību, gan pārskatatbildību.

Dažu mūsu pamatnostādņu mērķi ir palīdzēt ES 
iestādēm nodrošināt to atbilstību ES Civildienesta 
noteikumu prasībām, vienlaikus ievērojot tiesības uz 
privātumu un datu aizsardzību. 2016. gada jūlijā 
sūdzību iesniegšanas procedūras ietvaros mēs 
publicējām pamatnostādnes par personas datu 
apstrādi. Mēs sniedzām ieteikumus, kā izveidot drošus 
kanālus darbiniekiem ziņošanai par krāpšanas 
gadījumiem, nodrošinot saņemtās informācijas 
konfidencialitāti un ikvienas lietā iesaistītās personas 
identitātes aizsardzību.

2016. gada novembrī mēs publicējām pamatnostādnes 
par personīgās informācijas apstrādi administratīvās 
izmeklēšanas un disciplināro lietu izskatīšanas laikā. 
Šīs pamatnostādnes dod ES iestādēm tiesisko 
regulējumu, kas ir nepieciešams administratīvai 
izmeklēšanai, un tās garantē, ka attiecīgās procedūras 
tiek īstenotas tā, lai personas dati tiktu apstrādāti 
likumīgi, godīgi, pārredzami un atbilstoši šo iestāžu 
pienākumam nodrošināt datu aizsardzību.

@EU_EDPS

New Regulation boosts the roles of 
#EDPS and @Europol

Tāpat EDAU ir veicis sagatavošanās darbus, lai 
uzņemtos jaunu uzraudzības pienākumu. Saskaņā ar 
Eiropola jauno tiesisko regulējumu, ko apstiprināja 
2016. gada 11. maijā, EDAU pārņems pilnvaras 
uzraudzīt Eiropolā notiekošo personas datu apstrādi, 

kā arī darbosies kā jaunās sadarbības padomes 
sekretariāts. Šī padome sekmēs mūsu un valstu DAI 
sadarbību lietās, kas attiecas uz dalībvalstu datiem. Šis 
jaunais pienākums rada jaunu izaicinājumu, ar kuru 
gan EDAU, gan Eiropols centīsies tikt galā tā, lai 
apliecinātu ES iestāžu profesionalitāti un uzticamību 
datu aizsardzības jomā.

Atbildīga pieeja ES politikai

Lai saglabātu uzticēšanos GDPR starptautiskā 
mērogā, nepieciešams tās augstos standartus ieviest 
visā ES politikā. Pildot Komisijas, Parlamenta un 
Padomes padomdevēja funkciju, mūsu mērķis ir 
panākt, lai tā būtu. Divas īpaši svarīgas jomas, kurās 
2016. gadā ES centās izstrādāt jaunu politiku, bija 
starptautiskā datu nosūtīšana un robežu pārvaldība.

Pēc tam, kad 2015. gadā ES Tiesa atzina “drošības 
zonas” (Safe Harbour) lēmumu par spēkā neesošu, 
Komisija ar Amerikas Savienotajām Valstīm apspriedās 
par jaunu lēmumu par pienācīgu datu aizsardzības 
līmeni, saistībā ar kuru mēs 2016. gadā konsultējām 
Komisiju. Savā Atzinumā par privātuma vairogu datu 
nosūtīšanai no ES uz ASV mēs aicinājām ieviest 
spēcīgāku pašsertifikācijas sistēmu, vienlaikus uzsve-
rot, ka ir jābūt stingrākiem aizsardzības pasākumiem 
saistībā ar ASV iestāžu piekļuvi personas datiem, kā 
arī ir vajadzīgi pilnveidoti pārraudzības un tiesiskās 
aizsardzības mehānismi.

@EU_EDPS

1) Rights shouldn’t depend on your 
passport 2) Guarantee full access to 
justice 3)Rule out bulk transfers of 
sensitive info #UmbrellaAgreement

Mēs sagatavojām arī Atzinumu par ES un ASV jumta 
līgumu par to personas datu aizsardzību, kurus sūta 
starp ES un ASV tiesībaizsardzības vajadzībām. 
Ieteikumos mēs uzsvērām nepieciešamību nodrošināt, 
ka līgums aizstāv pamattiesības, jo īpaši saistībā ar 
tiesībām izmantot tiesiskās aizsardzības mehānismus. 
Tika uzsvērts, ka ir arī nepieciešams uzlabot 
aizsardzības pasākumus visām privātpersonām, un 

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/16-03-21_guidance_isrm_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-18_whistleblowing_guidelines_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-18_guidelines_administrative_inquiries_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-05-30_privacy_shield_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-02-12_eu-us_umbrella_agreement_en.pdf
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atzīmēts, cik svarīgi ir skaidri norādīt, ka saskaņā ar 
līgumu ir aizliegta sensitīvu datu masveida nosūtīšana.

@EU_EDPS

Technologies for #bordercontrol: 
data collection should be kept to 
necessary minimum & use should be 
tightly regulated #CPDP2016

Robežu politikai 2017. gadā ES joprojām bija īpaši 
augsta prioritāte, tāpēc tika sagatavotas vairākas 
jaunas ES politikas iniciatīvas, lai ES robežas būtu 
drošas un neapdraudētas. Likumdošana šajā jomā 
raisa īpaši sarežģītus jautājumus par to, kā līdzsvarot 
nepieciešamību pēc drošības, vienlaikus ievērojot datu 
aizsardzības tiesības.

2016. gadā mēs sagatavojām ieteikumus, kā nodrošināt 
migrantu un bēgļu tiesību ievērošanu, reaģējot uz 
ierosināto Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulu. 
Darbs turpinājās, konsultējot Frontex par to, kā izmantot 
saskaņā ar jauno regulu piešķirtās pilnvaras, lai 
lietpratīgi apstrādātu personu datus, veicot riska analīzi 
saistībā ar cilvēku kontrabandu.

Mēs sagatavojām arī atzinumus par Komisijas 
pārskatīto priekšlikumu izveidot ieceļošanas/
izceļošanas sistēmu (IIS) visiem ārpussavienības 
valstu pilsoņiem, kas ieceļo ES vai izceļo no tās, kā arī 
par kopējo Eiropas patvēruma sistēmu. Abos 
gadījumos mēs aicinājām Komisiju apsvērt, vai daži no 
ierosinātajiem pasākumiem tiešām ir nepieciešami 
iecerēto mērķu sasniegšanai.

Iekšējā pārvalde

Lai mūs kā uzraudzības un padomdevēju iestādi 
uztvertu nopietni, jānodrošina, lai mūsu pašu iekšējā 
pārvalde un datu aizsardzības prakse būtu atbilstīga un 
efektīva. Tas ir jo svarīgāk, ņemot vērā administratīvo 
funkciju, ko nodrošināsim jaunajai EDAK.

2016. gadā EDAU Cilvēkresursu, budžeta un pārvaldes 
(CRBP) nodaļa cieši sadarbojās ar EDAU datu 
aizsardzības inspektoriem, lai izstrādātu un testētu 
mūsu pārskatatbildības rīku. Mēs ieviesām arī iekšējo 

politiku, piemēram, ētikas sistēmu, lai palielinātu 
pārredzamību un sekmētu profesionālu darbību.

Mūsu pienākums, gatavojoties EDAK darbam, ir 
nodrošināt, lai jaunā struktūra saņemtu pietiekamus 
cilvēku un finanšu resursus no budžeta lēmējinstitūcijas 
un lai būtu ieviesta nepieciešamā administratīvā 
sistēma. Darbs kļuva spraigāks 2016. gadā, un tas tika 
dokumentēts vairākās EDAU faktu lapās, izklāstot 
mūsu redzējumu, lai partneri WP29 būtu pilnībā 
informēti par mūsu darbībām.

Mēs apzinīgi esam pildījuši savu pienākumu atbildēt uz 
pieprasījumiem atļaut piekļuvi dokumentiem un esam 
apņēmušies palielināt mūsu darba pārredzamību, ko 
galvenokārt nodrošinās jaunā EDAU tīmekļa vietne, 
kura būs pieejama 2017. gada sākumā.

Mūsu vēstījuma popularizēšana

Lai noteiktu prioritātes datu aizsardzības jomā un 
izvirzītos priekšgalā starptautiskajā arēnā, mums ir 
svarīgi panākt, ka mūsu vēstījums tiktu uzklausīts.

@EU_EDPS

#EDPS #EUdataP mobile App 
updated today with texts for new 
#GDPR & Directive on police, justice 
& criminal matters

Mēs stāstām par savu darbu dažādos veidos, tostarp 
ar tiešsaistes mediju, preses, pasākumu un publikāciju 
starpniecību. Mūsu Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas (GDPR) lietotne, kuru atjaunināja 2016. gadā, 
lai iekļautu pieņemtās galaversijas GDPR un Datu 
aizsardzības direktīvai, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās, bija īpaši veiksmīgs 
risinājums pārredzamības un leģislatīvas pārskat-
atbildības nodrošināšanai. Mēs arī 2016. gadā 
uzsākām veidot tīmekļa emuāru, lai sniegtu deta-
lizētāku ieskatu uzraugošo iestāžu darbā.

Mēs arī turpmāk centīsimies aptvert aizvien plašāku 
auditoriju gan tiešsaistē, gan citos medijos, izmantojot 
strauji augošo sociālo tīklu platformu vai organizējot 
vizītes un pasākumus.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-18_ebcg_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-24_letter_leggeri_frontex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
https://edps.europa.eu/about-edps/legal-notices/edps-app_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog_en
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Eiropai atrodoties pasaules uzmanības centrā, EDAU 
turpinās cieši sadarboties ar partneriem datu 
aizsardzības jomā, lai realizētu savu vīziju par ES, kas 
ir kļuvusi par paraugu globālajā dialogā par datu 
aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā.

Galvenie darbības rādītāji 2016. gadā

Pēc EDAU stratēģijas 2015.–2019. gadam pieņem-
šanas 2015. gada martā mēs atkārtoti izvērtējām 
savus galvenos darbības rādītājus (GDR), ņemot vērā 
jaunos izvirzītos mērķus un prioritātes. Jaunie galvenie 
darbības rādītāji (GDR) ļaus mums uzraudzīt un 
vajadzības gadījumā koriģēt mūsu darbības ietekmi un 
resursu izmantošanu.

Turpmāk dotā tabula atspoguļo mūsu sniegumu 
2016. gadā atbilstoši stratēģijā 2015.–2019. gadam 
noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un rīcības 
plānam.

GDR apkopojumā iekļauts katra GDR īss apraksts, 
rezultāti uz 2016. gada 31. decembri un izvirzītais 
mērķis. Vairumā gadījumu rādītājus novērtē, salīdzinot 
ar sākotnējiem mērķiem, taču ir divi GDR, kas novērtēti 
pirmo reizi, proti, 5. un 9. GDR.

Rezultāti liecina, ka stratēģija tiek īstenota pareizi un ka 
visi GDR atbilst izvirzītajiem mērķiem vai tos pārsniedz. 
Tāpēc šajā posmā nav nepieciešami korektīvi 
pasākumi.
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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
REZULTĀTI 
2016. GADA 

31. DECEMBRĪ
2016. GADA MĒRĶIS

1. mērķis — digitāla datu aizsardzība

1. GDR 
To iniciatīvu skaits, ar kurām sekmē tehnoloģijas, lai 
uzlabotu privātumu un datu aizsardzību, ko EDAU 
organizēja vai līdzorganizēja.

9 9

2. GDR
To pasākumu skaits, ar kuriem pievēršas 
starpnozaru politikas risinājumiem (iekšējiem un 
ārējiem).

8 8

2. mērķis — pasaules mēroga partnerību stiprināšana

3. GDR To iniciatīvu skaits, kas īstenotas attiecībā uz 
starptautiskiem nolīgumiem. 8 5

4. GDR

To 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.

18 13

3. mērķis — jauna nodaļa ES datu aizsardzībā

5. GDR
Kā EDAU ieguldījums ietekmējis GDPR un Datu 
aizsardzības direktīvu, policijai un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās.

GDPR — liela ietekme;

Direktīva — vidēja 
ietekme. 

2016. gada rezultāti kā 
kritērijs

6. GDR

Kāds apmierinātības līmenis ir datu aizsardzības 
inspektoriem / datu aizsardzības koordinatoriem / 
kontrolieriem, kuri atbild par sadarbību ar EDAU un 
vadlīnijām, tostarp iesaistīto personu apmierinātība 
ar mācībām.

88 % 60 %

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

93 % 90 %

Atbalstošie faktori — komunikācija un resursu pārvaldība

8. GDR EDAU tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits. 459 370 tīmekļa vietnes 
apmeklējumu 2015. gada rezultāti kā 

kritērijs + 10 % (195 715 
tīmekļa vietnes apmeklējumi; 
3631 sekotājs Twitter kontā)(salikts 

rādītājs)
EDAU sekotāju skaits Twitter kontā. 6122 sekotāji Twitter 

kontā

9. GDR Darbinieku apmierinātības līmenis 75 % 2016. gada rezultāti kā 
kritērijs — divgadu aptauja
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Atbilstoši kopējai stratēģijai 2015.–2019. gadam 
2017. gadā ir paredzēts sasniegt turpmāk minētos 
mērķus. Rezultāti tiks atspoguļoti 2017. gada ziņojumā.

Konfidencialitātes un privātuma 
nodrošināšana elektroniskajos sakaros

Īstenojot datu aizsardzības paketi, kas ietver arī GDPR 
un paredz pārskatīt ES iestādēm un struktūrām 
piemērojamos noteikumus, Eiropas Komisija arī plāno 
pieņemt jaunus noteikumus e-privātuma jomā. Mēs 
piedalīsimies e-privātuma direktīvas pārskatīšanā. Cita 
starpā mēs pievērsīsim pastiprinātu uzmanību tam, lai 
konfidencialitātes ievērošanas princips elektroniskajos 
sakaros, ko nosaka ES Pamattiesību hartas 7. pants un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pants, tiktu 
atbilstoši iekļauts ES tiesību aktos.

Gatavošanās pārskatītajai Regulai (EK) 
Nr. 45/2001

Komisija 2017. gada sākumā izdos priekšlikumu jaunai 
regulai, lai aizstātu pašreizējos noteikumus, kas regulē 
datu aizsardzību ES iestādēs. Šo noteikumu 
pārskatīšana tieši ietekmē EDAU, jo tie nosaka mūsu 
kā uzraudzības iestādes lomu un pilnvaras, kā arī 
izvirza prasības, kuras mums būs jāpiemēro ES 
iestādēs un struktūrās. Ņemot vērā regulas nozīmi, 
2017. gadā mēs veltīsim ievērojamus resursus tās 
pārskatīšanas procesam, lai nodrošinātu to, ka 
noteikumi, ko piemēro datu apstrādei ES iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās, pēc iespējas tuvāk 
atbilst GDPR principiem. Tiklīdz regulas teksts būs 
pabeigts, mēs attiecīgi atjaunināsim savas iekšējās 
procedūras un palīdzēsim ES iestādēm un struktūrām 
īstenot jaunos noteikumus.

Nepieciešamības un samērīguma 
novērtējuma sekmēšana

2016. gadā mēs publicējām informatīvu dokumentu par 
nepieciešamības izvērtēšanu un sākām tā apspriešanu 
ar ieinteresētajām pusēm. Ņemot vērā saņemtās 
atsauksmes, 2017. gadā sākumā EDAU publicēs 
nepieciešamības izvērtēšanai paredzētus metodiskos 
līdzekļus. Tie sniegs ieteikumus ES politikas 
veidotājiem un likumdevējiem, kas atbild par tādu 
pasākumu sagatavošanu, kuri ietver personas datu 

apstrādi un ietekmē tiesības uz personas datu 
aizsardzību. Papildus mēs sagatavosim informatīvu 
dokumentu par samērīguma principu ES tiesību aktos, 
kas regulē datu aizsardzību, un organizēsim seminārus, 
kas būs veltīti konkrētām ES politikas jomām, lai 
apmācītu Komisijas darbiniekus un paaugstinātu viņu 
izpratni par datu aizsardzību.

Stingrākas robežu pārvaldības 
veicināšana, pamatojoties uz pamattiesību 
ievērošanu

Cenšoties risināt ar migrāciju un iekšējo drošību 
saistītās problēmas, ar ko ES saskaras, ir ierosinātas 
vairākas jaunas iniciatīvas. EDAU turpinās sniegt 
konsultācijas par to, kā ES priekšlikumi, kas saistīti ar 
Komisijas drošības savienības programmas un rīcības 
plāna īstenošanu teroristu finansēšanas apkarošanā, 
varētu ietekmēt datu aizsardzību. Mēs arī sniegsim 
padomus saistībā ar vairākām plānotām iniciatīvām 
attiecībā uz ES robežām un drošību, piemēram, ETIAS, 
SIS II un ECRIS pārskatīšanu, kā arī šo sistēmu 
savstarpējo izmantojamību.

Mēs rūpīgi uzraudzīsim, kā datu aizsardzību varētu 
ietekmēt jaunie lēmumi par pienācīgu datu aizsardzības 
līmeni, veicot personas datu apmaiņu ar trešām 
valstīm, jaunie tirdzniecības nolīgumi, kā arī iespējamie 
nolīgumi tiesībaizsardzības jomā. Turklāt mēs 
turpināsim stiprināt kontaktus ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi, vajadzības gadījumā piedāvājot savu palīdzību 
un padomu.

ES iestāžu sagatavošana pienākumam 
veikt novērtējumus par ietekmi uz datu 
aizsardzību

Mēs veltīsim īpašas pūles, lai sagatavotu ES iestādēs 
strādājošos datu aizsardzības inspektorus un 
kontrolierus jaunajam pienākumam sagatavot 
novērtējumus par ietekmi uz datu aizsardzību. Šie 
novērtējumi ir daļa no pārejas uz pārskatatbildību, 
ļaujot ES iestādēm uzņemties atbildību, lai nodrošinātu 
atbilstību. Ar šādu novērtējumu palīdzību varēs izvērtēt 
iespējamos datu aizsardzības un privātuma riskus, 
veicot datu apstrādes operācijas, kuras saistītas ar 
palielinātu risku, bet tiem, kas atbild par datu apstrādi, 
būs iespēja mērķtiecīgi virzīt savus centienus tur, kur 
tie ir visvairāk nepieciešami. Mēs turpināsim pilnveidot 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;qid=1486108258250&amp;amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:lv:HTML
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_LAV.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-06-16_necessity_paper_for_consultation_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3113#schengen_information_system
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_controller
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;from=en#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
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novērtējumus par ietekmi uz datu aizsardzību, tiekoties 
sanāksmēs ar datu aizsardzības inspektoru tīkla 
pārstāvjiem, kā arī vajadzības gadījumā sniegsim 
individuālas konsultācijas.

Ieteikumi saistībā ar tehnoloģijām un datu 
aizsardzību

2017. gadā mēs izdosim pamatnostādnes par IT 
pārvaldību un par mākoņdatošanu. Mēs arī 
papildināsim savas pamatnostādnes par tīmekļa 
pakalpojumiem un mobilajām lietotnēm, pārraugot to 
praktisku ieviešanu ES iestādēs un struktūrās. 
Atsevišķos gadījumos mēs sniegsim praktiskus 
padomus, balstoties uz konkrētu tīmekļa vietņu un 
lietotņu detalizētu analīzi.

EDAU pamatnostādņu pārskatīšana 
attiecībā uz veselības aprūpes datiem

2017. gadā mēs pārskatīsim mūsu pamatnostādnes par 
to datu apstrādi, kas saistīti ar veselības aprūpi 
darbavietā, un turpināsim pilnveidot zināšanas par 
lielajiem datiem un veselības aprūpes datiem. Šīs 
pamatnostādnes ir vajadzīgas, jo nemitīgi pieaug tādu 
ar veselības aprūpi saistītu datu apstrāde, kurus 
izmanto statistikas, pētniecības un zinātniskiem 
nolūkiem. Mēs vēlamies apkopot visus attiecīgos 
noteikumus, ko piemēro datu aizsardzībai, un ilustrēt 
tos ar konkrētiem piemēriem no savas pieredzes, kas 
gūta, izskatot paziņojumus un sūdzības vai sniedzot 
konsultācijas. Mēs aktīvi iesaistīsim arī dažus datu 
aizsardzības inspektorus no ES iestādēm un 
struktūrām, kuri vēlēsies dalīties ar savu pieredzi šajā 
jomā.

Pavasara aptauja

Reizi divos gados EDAU rīko vispārēju ES iestāžu un 
struktūru aptauju. Aptauja ir efektīvs veids, kā uzraudzīt 
un nodrošināt datu aizsardzības noteikumu 
piemērošanu ES iestādēs, un tā arī papildina citus 
uzraudzības instrumentus, piemēram, apmeklējumus 
un pārbaudes. Nākamo aptauju mēs rīkosim 
2017. gadā.

Zināšanu pilnveidošana IT drošības jomā

Mēs turpināsim pilnveidot savas zināšanas IT drošības 
jomā un piemērosim tās, veicot pārbaudes un revīzijas. 
Mēs turpināsim lielapjoma informācijas sistēmu 
uzraudzību un paplašināsim savu darbību citās jomās, 

piemēram, veicot Eiropola uzraudzību. Šīs zināšanas 
mēs arī izmantosim, sagatavojot infrastruktūru EDAU 
vajadzībām sadarbībā ar valstu DAI.

Starptautiskā sadarbība

Būtiska nozīme 2017. gadā būs sadarbības 
turpināšanai ar valstu DAI. Papildus kopīgiem 
gatavošanās pasākumiem GDPR ieviešanai mēs 
turpināsim sadarboties ar WP29 tādās jomās kā 
drošības programma un jauni terorisma apkarošanas 
pasākumi, starptautiska datu pārsūtīšana, finanšu dati, 
ar veselības aprūpi saistīti dati un IT attīstība. Mēs 
sadarbosimies arī ar DAI, pildot Eiropas datu 
aizsardzības sekretariāta pienākumus, ne tikai EDAU 
vajadzībām, bet arī īstenojot lielapjoma IT sistēmu 
koordinētu uzraudzību un Eiropola uzraudzību.

Iespēju robežās mēs piedalīsimies diskusijās par datu 
aizsardzību un privātumu starptautiskos forumos un 
turpināsim dialogu ar starptautiskām organizācijām, jo 
īpaši 2017. gada maijā organizējot kopīgu semināru.

Pārskatatbildības projekts

Ņemot vērā, ka gaidāmā Regulas (EK) Nr. 45/2001, 
pārskatīšana ietekmēs ES iestādes un struktūras, mēs 
organizējam to apmeklējumus, lai sniegtu informāciju 
un veicinātu izpratni. Šo apmeklējumu laikā mēs 
galvenokārt mudināsim ES iestādes piemērot 
pārskatatbildības principu, kā arī skaidrosim īpašās 
prasības, kas ietvertas jaunajos noteikumos par datu 
aizsardzību ES iestādēs. Lai rādītu labu piemēru, 
EDAU Uzraudzības un izpildes nodaļa sadarbosies ar 
EDAU datu aizsardzības inspektoriem, turpinot 
pilnveidot pārskatatbildības principa piemērošanu pašā 
iestādē. Mēs dalīsimies savā pieredzē ar DAI tīklu.

Datu aizsardzības ētiskās puses 
pilnveidošana

Datu aizsardzības ētiskās puses pilnveidošana ir viena 
no prioritātēm EDAU pašreizējā pilnvaru apjomā. EDAU 
un Ētikas padomdevēju grupas (EPG) darba rezultātā 
2016. gadā ir palielinājusies izpratne par digitālo ētiku 
datu aizsardzības kopienā. EDAU 2017. gadā turpinās 
atbalstīt EPG darbību un nodrošinās, lai debates par 
digitālo ētiku joprojām būtu ļoti aktuālas visā pasaulē. 
EPG publicēs savu pirmo starpposma ziņojumu un kopā 
ar EDAU organizēs semināru zinātniekiem. Kā 
neatkarīgs regulators un politikas konsultants EDAU arī 
sāks integrēt ētikas aspektus iestādes ikdienas darbā, 
kā arī uzsāks tās gatavošanos 2018. gada Starptautiskās 

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_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
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/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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Datu aizsardzības un privātuma komisāru konferences 
atklātajai sesijai, kuru EDAU rīkos kopā ar Bulgārijas DAI 
un kura būs veltīta digitālai ētikai.

Tehnoloģiju uzraudzība

EDAU seko līdzi jaunām tehnoloģijām un novērtē to 
ietekmi uz privātumu atbilstoši mūsu mērķim, lai 
nodrošinātu, ka datu aizsardzība kļūst digitāla, kā 
noteikts mūsu stratēģijā. Tomēr mūsu darbs šajā jomā 
netiek plaši publiskots. Tāpēc mēs plānojam vairāk 
popularizēt šo darbu un, uzlabojot komunikāciju, arī 
padarīt mūsu secinājumus pieejamākus. Šim nolūkam 
mēs plānojam organizēt seminārus vai tajos piedalīties, 
kas ļaus mums sagatavot padziļinātu analīzi un dot 
lielāku ieguldījumu publiskās debatēs. Mēs turpināsim 
pilnveidot sadarbību ar ES Tīklu un informācijas 
drošības aģentūru (ENISA), kā arī centīsimies 
noorganizēt semināru zinātniekiem, kas pēta 
tehnoloģijas, lai sekmētu tiešu sadarbību ar 
akadēmiskām aprindām.

Datu aizsardzības digitalizācija

Saskaņā ar GDPR 25. pantu integrēta datu aizsardzība 
un datu aizsardzība pēc noklusējuma ir obligāta 
prasība. Pateicoties šai prasībai, ir palielinājusies 
interese par inženierijas pieeju privātumam un ir 
izveidojušās jaunas uzņēmējdarbības un pētniecības 
partnerības. IPEN kopā ar partneriem no akadēmiskām 
aprindām, pilsoniskās sabiedrības, pārvaldes iestādēm 
un rūpniecības nozarēm vēlas iesaistīties šādās 
iniciatīvās. Mēs turpināsim uzlabot tīkla komunikācijas 
rīkus, stiprināsim sadarbību un strādāsim saskaņoti, lai 
būtu vieglāk ierosināt un atbalstīt jaunas iniciatīvas. 
Tīklam paplašinoties, būs arī iespējams rīkot vairāk 
IPEN pasākumu.

Sagatavošanās EDAK

Atbilstoši GDPR EDAK aizstās 29. panta darba grupu 
(WP29). Tā kā EDAU pildīs sekretariāta funkcijas 
EDAK, mums ir jānodrošina, lai EDAU būtu gatavs 
uzsākt darbu, tiklīdz GDPR pilnībā stāsies spēkā. 
Nepieciešamie sagatavošanās darbi notiks ciešā 
sadarbībā ar WP29, un mēs nodrošināsim, ka tiek 
piemēroti atbilstoši pārejas noteikumi, lai pilnvaru 

nodošana notiktu raiti. Tāpēc mēs turpināsim 
piedalīties EDAK un WP29 darba grupā, lai izveidotu 
EDAK sekretariātu. Šajā darbā būs jāpārliecinās, ka 
mums ir atbilstoša IT infrastruktūra, jāizstrādā darba 
metodes un reglaments, kā arī jānodrošina vajadzīgais 
personāls un finanšu resursi.

Efektīva Eiropola uzraudzība

Eiropolā 2017. gada 1. maijā stāsies spēkā jauns datu 
aizsardzības regulējums, saskaņā ar kuru EDAU 
pārņems pilnvaras uzraudzīt Eiropolā notiekošo 
personas datu apstrādi. Mēs gatavojamies šim 
jaunajam pienākumam organizatoriski, piesaistot 
vajadzīgos cilvēkresursus, un šis darbs turpināsies līdz 
2017. gada 1. maijam, kad sāksies pati uzraudzība. 
Pildot jaunos pienākumus, mums būs jāveic standarta 
uzraudzības uzdevumi, tostarp jāizskata sūdzības, 
jāsniedz konsultācijas, jāatbild uz informācijas 
pieprasījumiem un jāveic pārbaudes, kā arī jāsa-
darbojas ar valstu uzraudzības iestādēm jauniz-
veidotajā sadarbības padomē.

Digitāla koordinācijas centra izveidošana

2016. gadā mēs paziņojām par savu nodomu izveidot 
digitālu koordinācijas centru. Tas apvienos konkuren-
ces, patērētāju un datu aizsardzības iestādes, kuras ir 
gatavas dalīties ar informāciju un apspriest to, kā 
piemērot noteikumus, lai aizsargātu privātpersonu 
intereses digitālajā telpā. 2016. gada beigās visām 
aģentūrām, kas vēlējās piedalīties, mēs iedevām 
aizpildīt aptaujas anketu. 2017. gadā mēs izmantosim 
aptaujas rezultātus, lai apspriestu praktiskus 
pasākumus, kā panākt, lai tiesību īstenošana būtu 
efektīvāka. 2017. gada pavasarī notiks tīkla sanāksme, 
kurai 2017. gada rudenī sekos konference jeb pirmā 
atklātā koordinācijas centra sanāksme.

To apbalvošana, kuri izmanto privātumu 
uzlabojošas tehnoloģijas

EDAU vēlas mudināt lietotņu izstrādātājus integrēt tajās 
privātumu uzlabojošas tehnoloģijas (PUT). Tāpēc mēs 
piešķirsim balvu privātumu uzlabojošai mobilai 
veselības aprūpes (m-Veselība) lietotnei, kura būs 
pieejama 2017. gadā.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;from=EN


KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi
• Viens eksemplārs:  

ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

• Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes:  
Eiropas Savienības pārstāvniecībās  
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm),  
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis  
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm),  
ar Europe Direct dienesta starpniecību  
(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm)  
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no jebkuras 
vietas Eiropas Savienībā) (*).
(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas  

vai taksofonus).

Maksas izdevumi
• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

https://publications.europa.eu/lv/web/general-publications/publications
http://ec.europa.eu/represent_lv.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://publications.europa.eu/lv/web/general-publications/publications


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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