
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2 0 1 7   m. 
metinė ataskaita

Santrauka



Išsamesnės informacijos apie EDAPP rasite mūsų interneto svetainėje adresu http://www.edps.
europa.eu.

Svetainėje taip pat sužinosite, kaip užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį.

Viršelio paveiksle vaizduojama duomenų bazė. Kiekviena iš keturių dalių yra susijusi su Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) darbu, duomenų sritimi ir duomenų apsauga 
apskritai:

• saugumas ir apsauga, kuriuos simbolizuoja duomenų elementai ir blokai;

• santykis tarp žmonių ir skaitmeninio pasaulio (simbolizuoja pavienis asmuo);

• visuotinis duomenų apsaugos pobūdis, keitimasis duomenimis ir mūsų sąsajos su skaitmeniniu 
pasauliu;

• duomenys apskritai, kuriuos simbolizuoja dvejetainis kodas – visų su duomenimis susijusių dalykų 
skaitmeninė išraiška.

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2018

© Nuotraukos: iStockphoto, EDAPP ir Europos Sąjunga

© Europos Sąjunga, 2018

Pakartotinai naudoti leidžiama nurodžius šaltinį.

PDF ISBN 978-92-9242-262-2 ISSN 1831-0540 doi:10.2804/759372 QT-AB-18-001-LT-N

https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/newsletters_en


2 0 1 7  m. 
metinė ataskaita

Santrauka

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas





3

 Į ž a n g a

 | Į ž a n g a

Liko vos keletas mėnesių iki istorinės akimirkos ES duomenų apsaugos srityje. 2018 m. gegužės 25 d. įsigalios 
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir prasidės nauja skaitmeniniam amžiui pritaikytos duomenų apsaugos era.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Europos Sąjungai, jos teisės aktų leidėjams ir suinteresuotiesiems 
subjektams yra svarbus žingsnis pirmyn, tačiau ES darbas siekiant užtikrinti, kad duomenų apsauga taptų skaitmeninė, 
toli gražu nėra baigtas.

2017 m. buvo pirmi metai, kai dauguma pasaulio gyventojų nurodė turintys prieigą prie interneto. Šiuo metu šešios 
vertingiausios pasaulio bendrovės yra technologijų milžinės; šios įmonės turi didžiulę rinkos ir informacinę galią, todėl 
jos gali gauti informaciją apie pačius privačiausius mūsų gyvenimo aspektus.

Kartu nuolatinis sekimas, su kuriuo susiduriame internete, skatina pasipriešinimą: vis aktyviau naudojami virtualieji 
privatieji tinklai, šifravimas ir reklamos blokavimo programos, be to, kilo nepasitenkinimas dėl netikrų naujienų tikslinio 
parinkimo piliečiams manipuliavimo tikslais.

Atsižvelgiant į tai, kaip niekada svarbu, kad ES parengtų atitinkamus e. privatumo teisės aktus, kurie papildytų Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą ir padėtų užtikrinti, kad elektroninė komunikacija tarp fizinių asmenų išliktų saugi ir 
konfidenciali.

Tačiau, norint šalinti riziką, kurią kelia nuolatiniu slaptu sekimu grindžiama monopolinė galia skaitmeninėje rinkoje, to 
nepakanka. Vienas iš problemos sprendimo būdų – gerinti reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, tačiau taip pat 
būtina užtikrinti tikrą kultūrinį jautrumą etiniams sprendimų priėmimo aspektams.

Kadangi žmonės vis dažniau yra vienaip ar kitaip stebimi, pradedama kalbėti apie skaitmeninės etikos kūrimą, ir EDAPP 
ketina imtis iniciatyvos šioje srityje. 2018 m. spalio mėn. surengsime tarptautinę konferenciją, per kurią tikimės paskatinti 
labai svarbias diskusijas šia tema visame pasaulyje ir įvairiose srityse, taip pat parengti nepriklausomas duomenų 
apsaugos institucijas, kurios galėtų autoritetingai konsultuoti dirbtinio intelekto atsakingo kūrimo ir taikymo klausimais.

Diskusijose dėl skaitmeninės etikos iškelti probleminiai klausimai turi būti svarbūs ir šiuo metu vykstančiose diskusijose 
apie asmens duomenų vertę, be kita ko, apie mokėjimo pasinaudojant asmens duomenimis koncepciją, apie kurią 
užsimenama siūlomoje Skaitmeninio turinio direktyvoje. Turėjome galimybę svariai prisidėti prie diskusijų dėl šio 
pasiūlymo, kai Tarybos prašymu 2017 m. kovo mėn. paskelbėme savo nuomonę; tikimės ir ateityje būti patikimas ir 
įtakingas partneris svarstant panašius klausimus.

Taip pat būtina kuo greičiau baigti rengti ir pradėti įgyvendinti peržiūrėtą dabartinių teisės aktų, taikomų duomenų 
apsaugai ES institucijose ir įstaigose, versiją, jei norime, kad ES ir toliau būtų vienas iš patikimų ir efektyvių subjektų 
žmogaus teisių apsaugos srityje.

Mes, EDAPP darbuotojai, ketiname veiksmingai ir atsakingai naudotis įgaliojimais, kurie mums bus suteikti 
persvarstytame reglamente, siekdami užtikrinti, kad ES institucijos ir įstaigos rodytų pavyzdį visiems kitiems ES 
subjektams. Aktyviai siekiame padėti mūsų institucijoms partnerėms pasirengti naujų taisyklių įgyvendinimui ir tuo tikslu 
didiname informuotumą apie naujus principus, kaip antai atskaitomybę aukščiausiu lygmeniu ir personalo mokymą, 
skirtą pereiti nuo duomenų tvarkymo operacijų išankstinės patikros prie duomenų apsaugos poveikio vertinimų.

ES įsitvirtino kaip atsakingas subjektas, padedantis policijos pareigūnams visame žemyne keistis asmens duomenimis. 
Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Europolo teisinis pagrindas buvo atnaujintas, siekiant įtraukti keletą asmens 
duomenų tvarkymo standartų, kurie padėtų tinkamai pasitikti ateities iššūkius.

Greitai prisitaikėme prie savo naujų užduočių Europole ir esame įsipareigoję užtikrinti, kad agentūra rodytų pavyzdį ir 
sugebėtų tinkamai suderinti saugumą ir privatumą duomenų tvarkymo teisėsaugos tikslais srityje.
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Vis artėjant 2018 m. gegužės 25 d., įsibėgėjo pasirengimas Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) veiklos 
pradžiai. Kvalifikuotas sekretoriatas padės EDAV perimti 29 straipsnio darbo grupės funkcijas, taip pat EDAV vykdys 
kitas užduotis, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas būtų nuosekliai taikomas visoje ES. Žengiant į naują 
duomenų apsaugos ir privatumo užtikrinimo laikotarpį, EDAPP ir toliau sieks rodyti pavyzdį pasauliniame dialoge 
duomenų apsaugos ir privatumo skaitmeniniame amžiuje klausimais.

Giovanni Buttarelli
Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas

Wojciech Wiewiórowski
Pareigūno pavaduotojas



5

 2 0 1 7  m .  a p ž v a l g a

 | 2 0 17  m .  a p ž v a l g a

@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

2015–2019 m. EDAPP strategijoje išdėstyta mūsų 
vizija, kaip ES turėtų rodyti pavyzdį visame pasaulyje 
vykstančiose diskusijose apie duomenų apsaugą ir 
privatumą skaitmeniniame amžiuje. Joje išdėstyta 
dabartinės kadencijos sudėtinga plataus užmojo 
darbotvarkė, kuria siekiama nustatyti skaitmeniniam 
amžiui pritaikytą tarptautinį požiūrį į duomenų apsaugą.

2017 m. yra dabartinės kadencijos vidurys. Sprendžiant 
iš mūsų EDAPP strategijos laikotarpio vidurio peržiūros 
(žr. 14 psl.), padaryta didelė pažanga siekiant mūsų 
tikslų, tačiau dar teks daug nuveikti, jei norime, kad 
mūsų vizija būtų įgyvendinta.

Perėjimas prie skaitmeninės duomenų 
apsaugos

Technologijos sparčiai vystosi ir keičia mūsų gyvenimą 
taip, kaip nė negalėjome įsivaizduoti. Nors technologinių 
inovacijų nauda yra akivaizdi, labai svarbu atsižvelgti 
į technologinės revoliucijos poveikį privatumo bei 
duomenų apsaugos teisėms ir imtis atitinkamų veiksmų. 
Duomenų apsauga turi tapti skaitmeninė.

Skaitmeninė aplinka lemia tai, kaip gyvename, – ne tik 
tai, kaip bendraujame, bet ir kaip veikia įmonės, taip pat 
kaip valstybės supranta savo pareigą ginti viešąjį 
interesą ir apsaugoti žmones. Vis dėlto daug naujųjų 
technologijų grindžiamos paplitusiu labai didelio kiekio 
asmeninių duomenų rinkimu bei naudojimu; ir, nors 
technologinės naujovės sparčiai diegiamos, institucijų 
reakcija yra lėta.

Mūsų, kaip duomenų apsaugos institucijos, užduotis – 
plėtoti kūrybiškas idėjas ir novatoriškus sprendimus, 

kurie visuomenei leistų naudotis naujosiomis 
technologijomis, kartu apsaugant jų žmogaus teises. 
Todėl reikia, kad egzistuojantys principai būtų 
veiksmingiau taikomi ir derinami su naujais principais, 
pritaikytais skaitmeniniam amžiui ir duomenų 
ekonomikai.

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente daugiau 
dėmesio skir iama techninėms priemonėms ir 
sp rend imams,  ka ip  anta i  p r i t a ik y ta ja i  i r 
standartizuotajai duomenų apsaugai, taip pat būsimam 
panašių principų taikymui ES institucijoms ir įstaigoms, 
todėl kaip niekada anksčiau svarbu užtikrinti, kad 
duomenų apsaugos institucijos, įskaitant EDAPP, 
plėtotų savo žinias ir praktinę patirtį technologijų 
srityje. Ne tik duomenų apsaugos institucijos turi turėti 
atitinkamos praktinės patirties; bet kas, kam tenka 
priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo, turi 
geriau suprasti su technologijų plėtra susijusias 
galimybes ir riziką.

Geras pavyzdys – mūsų bendradarbiavimas su EDAPP 
2014 m. sukurtu Privatumo internete inžinerijos tinklu 
(IPEN). Atsižvelgiant į tai, kad pritaikytosios ir 
standartizuotosios duomenų apsaugos principai pagal 
naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą taps 
teisiškai įpareigojantys, IPEN siekia panaikinti atotrūkį 
tarp teisinio ir IT inžinerijos požiūrių į duomenų apsaugą 
ir paremti privatumo inžinerijos profesijos plėtotę.

2017 m. tinklas Vienoje surengė praktinį seminarą, 
kuriame siekta atkreipti dėmesį į principus, kuriuos 
būtų galima taikyti, kad būtų užtikrinta geresnė 
asmens duomenų apsauga kur iant naujas 
technologijas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad privatumo 
inžinerija dabar įgyja pagreitį už Europos ribų, IPEN 
kar tu su Privatumo ateit ies forumu, Leveno 
katalikiškuoju universitetu ir Carnegie Mellon 
universitetu surengė transatlantinį praktinį seminarą. 
Praktinis seminaras buvo sutelktas į mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros poreikius privatumo inžinerijos 
srityje, ypač susijusius pritaikytąja ir standartizuotąja 
duomenų apsauga.

Be bendradarbiavimo su IPEN, mes taip pat aktyviai 
siekiame plėtoti savo žinias ir praktinę patirtį naujųjų 
technologijų srityje. Šios žinios yra labai svarbios norint 
užtikrinti, kad duomenų apsaugos bendruomenė būtų 
pajėgi tinkamai reaguoti į naujus technologinius 
iššūkius ir procesus, taip pat į jų poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;qid=1488530192396&amp;amp;from=lt
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
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://fpf.org/2017/08/30/privacy-engineering-research-gdpr-trans-atlantic-initiative/
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Mes ne tik toliau stebime procesus, susijusius su 
dirbtiniu intelektu ir robotika, bet ir nagrinėjame, kokį 
poveikį turės išmanieji akiniai, sąveikiosios intelektinės 
transporto sistemos ir esminius pokyčius galintis 
nulemti dirbtinio intelekto ir paskirstytųjų duomenų 
technologijų, tokių kaip blokų grandinė, taikymas 
procesams finansinių technologijų sektoriuje. Savo 
tyrimų rezultatus tikimės pateikti 2018 m.

Duomenų apsauga nevyksta izoliuotai. Todėl svarbu, 
kad siektume tinkamai spręsti skaitmeninio amžiaus 
keliamus iššūkius bendradarbiaudami su kitais. IPEN 
yra geras tokio bendradarbiavimo pavyzdys, lygiai 
kaip ir Skaitmeninio sektoriaus koordinavimo 
mechanizmas (angl. Digital Clearinghouse) – 2016 m. 
pradėta įgyvendinti EDAPP iniciatyva, skir ta 
palengvinti bendradarbiavimą vartotojų ir duomenų 
apsaugos srityse. Mūsų tikslas – bendradarbiauti su 
reguliavimo įstaigomis, siekiant spręsti klausimus, 
susijusius su rinkos koncentracija ir informacine galia. 
Skaitmeninio sektoriaus koordinavimo mechanizmas, 
kurio pirmieji du susitikimai surengti 2017 m., sukuria 
erdvę dialogui apie tai, kaip reaguojant į skaitmeninį 
iššūkį užtikrinti, kad žmonės išsaugotų savo asmens 
duomenų kontrolę.

@EU_EDPS

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

2017 m. procedūrinė naujiena – gavome pirmą 
of icialų Tarybos prašymą pateikt i nuomonę. 
Prašymas buvo susijęs su Komisijos pasiūlymu 
vartotojų apsaugą imti taikyti ir vartotojams teikiamam 
skaitmeniniam turiniui, dėmesį sutelkiant į klaidingą 
supratimą, kad turinys yra teikiamas mainais už 
asmens duomenis. Savo nuomonėje įspėjome, kad 
reikėtų vengti bet kokių naujų nuostatų, kuriose būtų 
formuojama nuostata, jog žmonės gali atsiskaityti 
savo duomenimis taip pat, kaip pinigais. Pagrindinių 
teisių, pavyzdžiui, teisės į asmens duomenų apsaugą, 
negalima susiaurinti iki paprastų vartotojų interesų; 
asmens duomenys negali būti laikomi paprasčiausia 
preke.

Pasaulinio lygmens partnerystės ryšių 
įtvirtinimas

Technologinė plėtra iš esmės pakeitė tai, kaip dalijamės 
duomenimis. Tačiau, nors milžiniški duomenų kiekiai 
kasdien keliauja per tarptautines sienas, asmens 
duomenų apsaugai taikomi įstatymai yra nustatomi 
regionų ar nacionaliniu lygmenimis. 2013 m. atskleista 
informacija apie programas, vykdytas slapta renkant 
asmens duomenis plačiu mastu, puikiai atspindi šią 
problemą, tačiau dėl duomenų apsaugos tarptautinio 
aspekto duomenų apsaugos bendruomenė diskutuoja 
jau daugelį metų.

EDAPP strategijoje akcentuojama, jog svarbu užtikrinti, 
kad diskusijos paskatintų imtis veiksmų. Turime kurti 
visuotinį skaitmeninį privatumo ir duomenų apsaugos 
standartą, pagal kurį daugiausia dėmesio būtų skiriama 
žmonėms, jų teisėms ir laisvėms, taip pat jų tapatybei ir 
saugumui. Be to, Europa turėtų rodyti iniciatyvą ir 
pavyzdį užtikrinant pagrindinių teisių apsaugą.

2017 m. šioje srityje padarėme didelę pažangą. Ypač 
reikia atkreipti dėmesį į mūsų darbą, susijusį su etinio 
duomenų apsaugos aspekto plėtote. Per 2017 m. Etikos 
patariamoji grupė, kuri buvo įkurta 2016 m., plėtojo savo 
veiklą ir įsitraukė į mūsų skatinamas platesnes 
tarptautines diskusijas apie skaitmeninę aplinką ir jos 
etinius aspektus. Mūsų pastangas vainikuos Tarptautinė 
duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros pareigūnų 
konferencija (ICDPPC), kuri 2018 m. spalio mėn. vyks 
Briuselyje. Kaip vieni iš konferencijos rengėjų, atvirajam 
posėdžiui pasirinkome skaitmeninės etikos temą; tikimės 
paskatinti atvirą paprastų piliečių ir įvairių sričių ekspertų 
dialogą šiuo klausimu.

@EU_EDPS

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

Vis dėlto mūsų pastangos plėtoti visuotinius duomenų 
standartus nėra susijusios vien tik su etiniais aspektais. 
Manome, kad derybose dėl tarptautinių susitarimų ES 
privalo jais siekti užtikrinti ES piliečių teises ir 
pasirūpinti, kad juos taikant nebūtų apribota pagal ES 

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://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://icdppc.org/
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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teisę teikiama duomenų apsauga. Tai ypač svarbu 
sudarant prekybos susitarimus. Paprastai duomenų 
srautai iki šiol nebuvo vienas iš klausimų sudarant 
prekybos susitarimus. Tačiau pastaruoju metu 
pasigirdę raginimai į prekybos susitarimus įtraukti su 
duomenų srautais susijusius teisės aktus paskatino 
EDAPP Giovanni Buttarelli 2017 m. gruodžio mėn. 
paskelbti tinklaraščio pranešimą šia tema. Jis pakartojo 
tvirtą EDAPP nuostatą, kad duomenų apsauga nėra 
kliūtis tarptautiniam bendradarbiavimui ir kad turėtų būti 
labai aiškiai nustatyta, jog duomenų srautų klausimai 
nepriskiriami ES prekybos susitarimų taikymo sričiai.

Be to, dalyvavome pirmoje ES ir JAV „Privatumo skydo“ 
bendroje peržiūroje, kuri buvo surengta 2017 m. rugsėjo 
mėn. Peržiūra siekta įvertinti, kaip diegiamas „Privatumo 
skydas“ – sistema, leidžianti palengvinti duomenų 
perdavimą iš ES į JAV, siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
pažeistos asmenims suteiktos pagrindinės teisės. 
Pasiektas rezultatas netenkina, todėl su kolegomis iš 
29 straipsnio darbo grupės įsipareigojome 2018 m. toliau 
stebėti padėtį ir imtis atitinkamų veiksmų, jei į mums 
susirūpinimą keliančius dalykus nebus atsižvelgta.

Jei tarptautinėje arenoje Europos Sąjungos atstovai 
laikysis vieningos nuomonės, Europos požiūris 
į duomenų apsaugą taps paveikesnis ir svaresnis. Dėl 
šios priežasties svarbu toliau glaudžiai bendradarbiauti 
su mūsų kolegomis iš nacionalinių duomenų apsaugos 
institucijų visoje ES, tiek reaguojant į svarbiausius 
duomenų apsaugos iššūkius (ir taip užtikrinant 
efektyviai koordinuojamą priežiūrą), tiek kartu rengiant 
naują teisinę sistemą.

Naujas ES duomenų apsaugos politikos 
etapas

ES duomenų apsaugos taisyklės daugelio šalių visame 
pasaulyje seniai laikomos pavyzdžiu. Vis dėlto, norint 
išsaugoti tokią privilegijuotą padėtį, šias taisykles būtina 
pertvarkyti, kad jomis būtų užtikrinama tinkama apsauga 
skaitmeniniame amžiuje. Reformos neturėtų stabdyti 
naujovių diegimo tempo, tačiau jas įgyvendinant reikėtų 
pasirūpinti tinkama ES piliečių pagrindinių teisių apsauga 
ir atkurti pasitikėjimą skaitmenine visuomene, kuris 
gerokai sumažėjo, kai buvo atskleista informacija apie 
slaptą ir neproporcingą duomenų rinkimą.

2016 m. gegužės 4 d. Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas buvo paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Tai buvo didelis žingsnis į priekį 
siekiant šių tikslų; tačiau dar reikia daug nuveikti, kad 
būtų sukurta nauja ES duomenų apsaugos sistema.

EDAPP strategijoje įsipareigojame aktyviai dalyvauti 
Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos diskusijose 

dėl duomenų apsaugos reformos dokumentų rinkinio. 
Ėmėmės šio vaidmens per diskusijas dėl Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento ir panašiu požiūriu 
vadovavomės tebevykstančiose derybose dėl 
Reglamento Nr. 45/2001, kuriame išdėstytos duomenų 
apsaugos ES institucijose ir įstaigose taisyklės, 
peržiūros ir dėl E. privatumo reglamento reformos.

2017 m. paskelbėme nuomones dėl pasiūlymų, 
susijusių su abiem reglamentais, ir pabrėžėme, kad 
būtina užtikrinti suderinamumą su Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu. Diskusijoms dėl Reglamento 
Nr. 45/2001 peržiūros 2017 m. lapkričio mėn. perėjus 
į trišalio dialogo etapą, mes ir toliau raginsime kuo 
greičiau pasiekti susitarimą, atsižvelgiant į teisės aktų 
leidėjų įsipareigojimą užtikrinti, kad šios taisyklės būtų 
pradėtos taikyti kartu su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu. Tai svarbu, jei norime užtikrinti, kad ES 
institucijos rodytų pavyzdį naujų duomenų apsaugos 
taisyklių taikymo srityje.

Mes aktyviai padedame ES institucijoms pasirengti 
taikyti naująsias taisykles. Visų pirma siekiame jiems 
pristatyti atskaitomybės principą, pagal kurį jie ne tik 
turės laikytis naujųjų taisyklių, bet ir įrodyti, kad jų 
laikosi. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su ES 
institucijų duomenų apsaugos pareigūnais, siekdami 
padėti jiems pasirengti; be to, palaikome ryšius su 
vadovybe ir kitais ES darbuotojais, kuriems naujieji 
teisės aktai turės įtakos.

Savo nuomonėje dėl e. privatumo paraginome parengti 
pažangesnes, aiškesnes ir griežtesnes taisykles ir 
nurodėme pagrindinius mums susirūpinimą keliančius 
klausimus. Pažanga, susijusi su šio teisės akto 
įgyvendinimu, yra lėtesnė, tačiau mums malonu 
konstatuoti, kad Europos Parlamento ataskaita apie 
e. privatumą, kuria bus remiamasi trišalėse derybose 
su Komisi ja ir  Taryba, yra pagr įsta mūsų 
rekomendacijomis. Su E. privatumo reglamentu 
susijusius procesus stebėsime ir 2018 m.; tikimės, kad 
susitarimas bus pasiektas kuo greičiau.

@EU_EDPS

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

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
https://t.co/rwbDhql4yn
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Be to, 2017 m. daug dėmesio skyrėme su Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu susijusiems 
pasirengimo darbams. Tuo t ikslu glaudžiai 
bendradarbiavome su kolegomis iš 29 straipsnio darbo 
grupės t iek rengdami gaires, susijusias su 
pagrindinėmis Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatomis, tiek kurdami Europos 
duomenų apsaugos valdybą (EDAV), kur ios 
sekretoriatą skirs EDAPP. EDAV perims 29 straipsnio 
darbo grupės funkcijas, taip pat vykdys kitas užduotis, 
kuriomis siekiama užtikrinti nuoseklų Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento taikymą visoje ES. 
2017 m. padarėme didelę pažangą besirengdami šiai 
savo naujajai funkcijai: išsirinkome logotipą, sukūrėme 
interneto svetainę ir EDAPP struktūroje suformavome 
specialų EDAV sektorių. Remiantis EDAV sekretoriato 
ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų poreikių, 
susijusių su naujomis bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
užtikrinimo procedūromis, analize ir technologinių 
galimybių analize, 2017 m. buvo priimti sprendimai dėl 
techninės platformos ir buvo pradėtas vykdyti 
įgyvendinimo projektas. Parengiamieji darbai vyks 
pirmąjį kitų metų pusmetį, siekiant užtikrinti, kad EDAV 
galėtų pradėti veikti 2018 m. gegužės mėn.

Be naujų teisės aktų rengimo, EDAPP strategijoje 
nustatyta užduotis užtikrinti atsakingą ir tinkamai 
pagrįstą politikos rengimą. Mūsų pastangos 2017 m. 
pranoko ankstesniais šios kadencijos metais 
vykdytą veiklą. Ne tik pateikėme daugiau nuomonių 
apie ES pasiūlymus, turinčius poveikį duomenų 
apsauga i  i r  p r i va tumu i ,  be t  i r  p rak t in i ų 
rekomendacijų politikos formuotojams – paskelbėme 
Būtinumo nustatymo priemonių rinkinį. Be to, pirmą 
kartą dvi iš mūsų pateiktų nuomonių tiesiogiai 
nurodė parengti Taryba. Abu šie faktai padeda 
atsk le is t i  ES inst i tuc i joms te ik iamų mūsų 
konsultacijų kokybę ir vertę, ypač tai, kad gerėja 
mūsų bendradarbiavimas su Taryba.

@EU_EDPS

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

Vykdydami savo priežiūros užduotis, 2017 m. taip pat 
prisiėmėme naują funkciją – Europolo priežiūrą. Vienas 
iš didžiausių su naująja funkcija susijusių mums kilusių 
iššūkių – užtikrinti, kad Europolas galėtų tinkamai 
suderinti saugumą ir privatumą duomenų tvarkymo 
teisėsaugos tikslais srityje. Siekėme užmegzti 
efektyvius darbinius santykius su Europolo kolegomis ir 
2017 m. užbaigėme produktyvia jų duomenų tvarkymo 
veiklos patikra. Ketiname tuo vadovautis 2018 m. ir 
tikimės, kad Europolas rodys pavyzdį kitiems, 
skatindamas brandų požiūrį į saugumą ir privatumą.

@EU_EDPS

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

Vidaus administravimas

Kad institucija galėtų pasiekti savo tikslus, labai svarbu 
užtikrinti, kad mūsų vidaus administravimo ir duomenų 
apsaugos politika būtų tinkama ir veiksminga. Tai dar 
svarbiau kalbant apie administracinę pagalbą, kurią 
teiksime EDAV.

2017 m. toliau siekėme užtikrinti, kad EDAV būtų skirta 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurie yra būtini vykdant 
jos užduotis. Be kita ko, tuo tikslu buvo sukurtas EDAV 
sektorius ir parengtas 2018 m. pirmojo pusmečio 
plataus užmojo įdarbinimo planas. Be to, pradėdami 
taikyti duomenų apsaugą, diegiame EDAPP duomenų 
apsaugos atskaitomybės priemonę; taip užtikriname, 
kad ir patys būtume pasirengę naujajam reglamentui ir 
galėtume rodyti pavyzdį kitiems.

Be to, pristatėme naujas priemones ir politiką (pvz., 
žmogiškųjų išteklių išankstinio planavimo priemonę ir 
lygių galimybių bei įvairovės politiką), taip siekdami 
užtikrinti, kad EDAPP tarnyboje būtų sukurta naši ir 
maloni darbo aplinka.

Mūsų žinios perteikimas

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų funkcijų ir užduočių 
aprėptis ir toliau plėsis, kaip niekada svarbu, kad 

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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galėtume kuo veiksmingiau ir skaidriau informuoti apie 
savo darbą.

2017 m. kovo mėn. pristatėme būtent tam skirtą naują 
interneto svetainę. Netrukus po to buvo pristatytas 
naujo dizaino naujienlaiškis; taip buvo užbaigta mūsų 
veikla, kuria siekta atnaujinti EDAPP įvaizdį ir pritaikyti 
jį naujam amžiui. Naujų EDAV ir 2018 m. tarptautinės 
konferencijos interneto svetainių kūrimo darbas 
įsibėgėjo; abu projektai turi būti užbaigti 2018 m.

@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

Be to, ir toliau plėtėme savo veiklos aprėptį; tam ne tik 
pasinaudojome socialinės žiniasklaidos ir darbo su 
spauda teikiamomis galimybėmis, bet ir organizavome 
pažintinius vizitus bei renginius.

Atsižvelgiant į tai, kad artėja su EDAV veiklos pradžia ir 
su 2018 m. Tarptautine konferencija susiję terminai, taip 
pat į tai, kad EDAPP vaidmuo vis svarbesnis, o įtaka – 
vis didesnė, tikėtina, kad 2018 m. veiklą vykdysime taip 
pat intensyviai.

2017 m. pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai

Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR), nustatyti 
pagal 2015–2019 m. strategijoje suformuluotus 
strateginius tikslus ir veiksmų planą, mums padeda stebėti 
savo veiklą ir, jei reikia, ją koreguoti, siekiant didinti tos 
veiklos poveikį ir išteklių panaudojimo efektyvumą.

PVRR rezultatų suvestinėje trumpai aprašytas 
kiekvienas PVRR ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiekti 
rezultatai. Dažniausiai šie rezultatai yra vertinami pagal 
pradinius tikslus.

2017 m. su dauguma PVRR susiję tikslai yra vykdomi 
kaip planuota arba geriau, nei tikėtasi, todėl galima 
teigti, kad atitinkami strateginiai tikslai yra įgyvendinami 
sklandžiai ir kad nereikia imtis jokių taisomųjų 
priemonių.

Toliau pateiktoje informacijoje paaiškinami trijų PVRR 
stebėsenos rezultatai.

• 4 PVRR analizuojamas pasir inktų EDAPP 
nuomonių poveikis. Dėl vėlavimų teisėkūros 
procese šio PVRR nebuvo galimybės įvertinti taip, 
kaip planuota, todėl nebuvo įmanoma atlikti 
nustat y tų ve iksmų,  sus i jus ių  su dv iem 
pasir ink tomis 2017 m. nuomonėmis (dėl 
Skaitmeninio turinio direktyvos ir dėl Reglamento 
Nr. 45/2001 persvarstymo). Šis PVRR yra 
persvarstomas atsižvelgiant į tai, kad jis labai 
priklauso nuo EDAPP nepavaldžių veiksnių, kaip 
antai teisėkūros proceso eigos ir trukdžių.

• 7 PVRR yra sudėtinis rodiklis, skirtas vertinti 
tokius aspektus kaip apsilankymai interneto 
svetainėje ir „Twitter“ sekėjai. Šio PVRR taikymo 
rezultatai nevienareikšmiški: nors „Twitter“ sekėjų 
skaičius gerokai viršijo numatytąjį, apsilankymų 
EDAPP interneto svetainėje buvo mažiau, nei 
planuota. Visų pirma taip yra dėl to, kad 2017 m. 
apsilankymų interneto svetainėje skaičius atspindi 
tik tai, kiek lankytojų EDAPP interneto svetainėje 
apsilankė nuo tada, kai ji ėmė veikti 2017 m. kovo 
mėn. Atsižvelgdami į labai teigiamus mūsų 
gaunamus atsiliepimus apie naująją svetainę ir 
pakankamai didelį lankytojų skaičių, galime daryti 
išvadą, kad tai tebėra vertingas internetinis 
išteklius tiems, kas domisi mūsų veikla ir duomenų 
apsauga apskritai.

• Su darbuotojų pasitenkinimu susijęs 8 PVRR 
2017 m. nebuvo įvertintas, nes yra susijęs su kas 
dvejus metus rengiamu žmogiškųjų išteklių tyrimu, 
o artimiausias tyrimas bus surengtas 2018 m.

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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PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIAI IKI 2017 12 31 PASIEKTI 
REZULTATAI 2017 M. UŽDAVINYS

1 tikslas – įdiegti skaitmeninę duomenų apsaugą

1 PVRR Įvairios technologijų naudojimą skatinančios privatumo 
ir duomenų apsaugos iniciatyvos, kurias parengė arba 
padėjo parengti EDAPP

9 9

2 PVRR Įvairi veikla, kuria siekiama rasti skirtingų sričių 
strateginius sprendimus (vidaus ir išorės)

8 8

2 tikslas – įtvirtinti pasaulinio lygmens partnerystės ryšius 

3 PVRR Įvairūs tarptautinio lygmens klausimai (29 straipsnio 
darbo grupė, Europos Taryba, EBPO, Pasaulinis 
privatumo užtikrinimo tinklas, tarptautinės 
konferencijos), kuriuos nagrinėjant EDAPP svariai 
prisidėjo raštu

31 10

3 tikslas – pradėti naują ES duomenų apsaugos politikos etapą

4 PVRR EADPP nuomonių poveikio analizė 2017 m. duomenų 
neturima

5 PVRR Duomenų apsaugos pareigūno, duomenų apsaugos 
koordinatoriaus ir (arba) kontrolierių atsiliepimai apie 
bendradarbiavimą su EDAPP ir rekomendacijos, 
įskaitant ir duomenų subjektų nuomonę apie mokymą

92,3 % 60 %

6 PVRR Išnagrinėtų EDAPP prioritetinio (nuolat atnaujinamo) 
sąrašo klausimų skaičius, pateikus neoficialias 
pastabas ir oficialias nuomones

100 % 90 %

Veiklos priemonės – komunikacinė veikla ir išteklių valdymas

7 PVRR

(sudėtinis 
rodiklis)

Apsilankymų EDAPP interneto svetainėje skaičius

EDAPP „Twitter“ paskyros sekėjų skaičius

181 805

9 407

2015 m. kaip atskaitos 
taškas + 10 % (195 715 
apsilankymų interneto 
svetainėje; 3 631 
„Twitter“ paskyros 
sekėjas) 

8 PVRR Darbuotojų pasitenkinimo lygis 2017 m. duomenų 
neturima
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Pagal bendrąją 2015–2019 m. strategiją 2018 metams 
nustatyti toliau nurodyti uždaviniai. Ataskaitą apie 
rezultatus pateiksime 2018 m. metinėje ataskaitoje.

Pasirengimas su EDAV susijusiai veiklai

Kaip numatyta Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente, Europos duomenų apsaugos valdyba 
2018 m. gegužės mėn. pakeis 29 straipsnio darbo grupę. 
Todėl 2018 m. pirmoje pusėje tęsime parengiamąjį 
darbą, siekdami užtikrinti, kad EDAV sekretoriatas būtų 
pasirengęs pradėti darbą nuo Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento įsigaliojimo dienos ir kad būtų 
pasirūpinta tinkamais pereinamojo laikotarpio 
susitarimais, siekiant užtikrinti sklandų įgaliojimų 
perdavimą. Be kita ko, bus siekiama užtikrinti, kad 
turėtume pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių ir 
kad būtų parengti tinkami darbo metodai. Be to, ir toliau 
tęsime darbus, susijusius su EDAV informacinių 
technologijų komunikacijos sistema ir interneto svetaine. 
Mes toliau glaudžiai bendradarbiausime su 29 straipsnio 
darbo grupe, tiek rengdamiesi EDAV veiklos pradžiai, 
tiek rengdami reglamento įgyvendinimo gaires.

ES duomenų apsaugos sistemos 
sukūrimas

2017 m. sausio mėn. Komisija pateikė pasiūlymus dėl 
naujo Duomenų apsaugos ES institucijose ir įstaigose 
reglamento, siekdama pakeisti Reglamente Nr. 45/2001 
išdėstytas dabartines taisykles; taip pat buvo pateikti 
pasiūlymai dėl naujo e. privatumo reglamento. 2017 m. 
pabaigoje buvo toliau tęsiamos Europos Parlamento, 
Komisijos ir Tarybos trišalės derybos dėl Reglamento 
Nr. 45/2001 persvarstymo, o Taryba toliau tęsė darbą, 
susijusį su e. privatumo reglamentu.

2018 m. ir toliau aktyviai stebėsime derybas ir, kai 
tinkama, tikslingai prisidėsime. Mūsų tikslas – užtikrinti, 
kad abu reglamentai būtų kuo geriau suderinti su 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento principais ir 
kad jie būtų pradėti taikyti kuo greičiau.

Pasirengimas persvarstytą reglamentą 
taikyti ES institucijoms

Persvarstytame Reglamente Nr. 45/2001 bus 
apibrėžtas EDAPP priežiūros vaidmuo bei įgaliojimai ir 

nustatytos taisyklės, kurių vykdymą ES institucijose ir 
įstaigose privalome užtikrinti. Todėl ir toliau skirsime 
daug išteklių tam, kad šios taisyklės būtų 
įgyvendinamos efektyviai ir veiksmingai. Be kita ko, bus 
atnaujintos mūsų vidaus procedūros, siekiant jas 
suder int i  su naujuoju reglamentu,  i r  bus 
bendradarbiaujama su ES institucijomis bei įstaigomis, 
siekiant padėti joms įgyvendinti naująsias taisykles. 
Mūsų tikslas – užtikrinti, kad ES institucijos galėtų 
rodyti pavyzdį taikant naująjį ES duomenų apsaugos 
dokumentų rinkinį.

Veiksminga Europolo priežiūra

2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Europolo naujoji 
duomenų apsaugos sistema; pagal ją už šios 
institucijos priežiūrą bus atsakingas EDAPP. Mūsų 
naujasis vaidmuo bus susijęs su pr iežiūros 
užduot imis,  kaip anta i:  skundų t varkymu, 
konsultacijomis, prašymais pateikti informaciją, 
užklausomis ir patikromis. Be to, mes skiriame 
sekretoriatą ir bendradarbiaujame su priežiūros 
institucijomis Bendradarbiavimo taryboje. 2018 m. 
toliau diegsime veiksmingą priežiūrą, remdamiesi 
sėkmės istorijomis ir patirtimi, įgyta per pirmuosius 
aštuonis priežiūros mėnesius. Be to, sieksime 
užtikrinti labai gerą asmenų apsaugą, ypatingą 
dėmesį skirdami atskaitomybės principui. Vienas iš 
svarbiausių mums kylančių iššūkių – užtikrinti, kad 
Europolas, tvarkydamas duomenis teisėsaugos 
tikslais srityje, tinkamai suderintų saugumą ir 
privatumą.

Mūsų IT praktinių žinių panaudojimas

Mes ir toliau plėtosime savo požiūrį į patikras, 
sutelkdami dėmesį į technologinius aspektus, visų 
pirma susijusius su ES didelės apimties informacinėmis 
sistemomis, taip pat su saugumo ir teisėsaugos sritimi 
(pvz., Europolu). Pasinaudodami EDAPP IT 
laboratorijos teikiamomis galimybėmis, taip pat 
siekiame vykdyti nuotolines ES institucijų interneto 
svetainių ir mobiliųjų programėlių patikras. Be to, ir 
toliau skatinsime technologijų ir teisės ekspertų 
diskusijas dėl sąvokų ir metodikų, skirtų užtikrinti, kad 
būtų pradėta taikyti pritaikytoji duomenų apsauga ir 
standartizuotoji duomenų apsauga, taip pat skatinsime 
plėtoti naują požiūrį į asmens duomenų tvarkymą mūsų 
prižiūrimose organizacijose.

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/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;amp;from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;amp;from=LT
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
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Saugumo sąjungos sukūrimas

2018 m. tikimės pateikti nuomones apie tris būsimus 
Komisijos pasiūlymus dėl ES sienų ir saugumo. Be kita 
ko, tai bus nuomonės dėl ES informacinių sistemų 
sąveikos, teisėsaugos inst i tuc i jų gal imybių 
tarpvalstybiniu mastu naudotis elektroniniais įrodymais 
ir teisėsaugos institucijų galimybių tarpvalstybiniu 
mastu gauti finansinius duomenis ir jais naudotis. Be to, 
at idžiai stebėsime procesus, susi jusius su 
komunikacijos duomenų išsaugojimu.

Rekomendacijos dėl technologijų ir 
duomenų apsaugos

2016 m. paskelbėme Gaires dėl asmens duomenų 
apsaugos teikiant saityno paslaugas ir naudojantis 
mobiliosiomis programėlėmis. 2018 m. paskelbsime IT 
valdymo, tvarkymo ir debesijos kompiuterijos gaires. 
Mes naudojamės savo praktine patirtimi technologijų 
srityje, kad padėtume EDAPP vykdyti mūsų, kaip 
patariamosios ir priežiūros institucijos, funkcijas, ir, 
siekdami didinti mūsų darbo matomumą šioje srityje, 
peržiūrime ir atnaujiname rekomendacijas ir politikos 
patarimus, susijusius su konkrečiomis technologijomis 
arba metodikomis, ypač saugumo srityje.

Paprastesnis būtinumo ir proporcingumo 
vertinimas

2017 m. paskelbėme Būtinumo nustatymo priemonių 
rinkinį, kurio paskirtis – politikos formuotojams suteikti 
praktinių patarimų, kaip taikyti duomenų apsaugos 
būtinumo principą. Siekdami toliau skatinti atsakingą ir 
pagrįstą ES institucijų politikos formavimą, 2018 m. 
ketiname panašiai prisidėti srityje, susijusioje su ES 
duomenų apsaugos teisėje nustatyto proporcingumo 
principo taikymu.

Perėjimas prie skaitmeninės duomenų 
apsaugos

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
25 straipsnį privalu užtikrinti pritaikytąją duomenų 
apsaugą ir standartizuotą ją duomenų apsaugą. 
Siekdami didinti informuotumą apie poreikį taikyti 
šiuos principus, 2018 m. pradžioje pateiksime 
nuomonę šiuo klausimu. Be to, norime paskatinti 
programuotojus naujose programėlėse diegti 
privatumo didinimo technologijas; tuo tikslu ketiname 
teikti apdovanojimą mobiliosios sveikatos priežiūros 
(m. sveikatos) programėlėms, kurios padeda užtikrinti 
privatumą.

Siekdami populiarinti privatumo inžineriją, taip pat 
bendradarbiaujame su Interneto privatumo inžinerijos 
tinklu (IPEN). IPEN darbas yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti veiksmingą pritaikytąją ir standartizuotąją 
duomenų apsaugą; jame dalyvauja technologijų, teisės 
ir privatumo specialistai, kurie siekia skatinti privatumui 
pritaikytas technologijas, taip pat inžinerijos metodus, 
kuriuos taikant paisoma privatumo. Atsižvelgiant 
į sėkmingą praktinių seminarų, kuriuose dalyvavo 
akademinės bendruomenės, pramonės ir pilietinės 
visuomenės atstovai, patirtį, 2018 m. IPEN sieks 
užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą.

IPEN toliau atidžiai stebės technologinius procesus, 
kurie gali turėti įtakos duomenų apsaugai bei 
privatumui, ir savo išvadomis dalysis skelbdamas 
tyrimų ataskaitas ir politikos rekomendacijas, kuriomis 
siekiama geriau informuoti platesnę privatumo, 
informacinių technologijų ir inžinerijos bendruomenę.

Skaitmeninio sektoriaus koordinavimo 
mechanizmo tolesnis diegimas

2017 m. pristatėme skaitmeninio sektoriaus koordinavimo 
mechanizmą. Šiuo projektu siekiama suvienyti 
konkurencijos, vartotojų reikalų ir duomenų apsaugos 
srities agentūras, kurios nori dalytis informacija ir 
diskutuoti apie tai, kaip įgyvendinti taisykles, kurios 
padeda užtikrinti pavienių asmenų interesus skaitmeninėje 
erdvėje. Per kitus Skaitmeninio sektoriaus koordinavimo 
mechanizmo susitikimus, kuriuos planuojama surengti 
2018 m., bus siekiama plėtoti 2017 m. pradėtą darbą, 
kuris galbūt aprėps tokias sritis kaip nesąžininga kainų 
diskriminacija ir tarpininkų atsakomybė.

Personalizuota reklama nekomerciniais 
tikslais

2018 m. ketiname pateikti nuomonę dėl rinkėjams 
skir tos personalizuotos reklamos, internetinių 
manipuliacijų ir asmens duomenų. Be to, toje 
nuomonėje dėmesys bus sutelktas į didelių duomenų 
rinkinių naudojimą politinėse kampanijose ir bus 
siekiama padėti nustatyti duomenų apsaugos iššūkius, 
susijusius su rinkėjams skirta reklama, pagrįsta 
personalizuotu turiniu (įskaitant netikras naujienas), taip 
siekiant daryti įtaką jų sprendimams per rinkimus.

Etikos principų taikymas kasdieniame 
duomenų apsaugos institucijų darbe

EDAPP ir Etikos patariamosios grupės veikla per šią 
kadenciją padėjo didinti duomenų apsaugos 

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/16-11-07_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
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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bendruomenės informuotumą apie skaitmeninę etiką. 
Dabar svarbu pradėti integruoti etikos aspektus į mūsų, 
kaip nepriklausomo priežiūros subjekto ir politikos 
konsultanto, kasdienį darbą ir tuo tikslu bendradarbiauti 
su kolegomis iš kitų duomenų apsaugos institucijų. 
Tarptautinė duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros 
pareigūnų konferencija, kurią 2018 m. spalio mėn. 
Briuselyje surengs EDAPP ir Bulgarijos Respublikos 
asmens duomenų apsaugos komisija, bus puikus 
forumas, padėsiant is plėtot i  i r  st ipr int i  š į 
bendradarbiavimą tarptautiniu mastu.

Pasirengimas tarptautinei konferencijai

Etikos patariamosios grupės darbas bus užbaigtas 
2018 m., kai bus paskelbta jos ataskaita, kurioje bus 
apžvelgti grupės svarstymai. Ta ataskaita bus labai 
svarbi 2018 m. tarptautinės konferencijos diskusijoms. 
2018 m. tęsime pasirengimą tarptautinei konferencijai 
tiek logistikos, tiek programos srityse. Mūsų tikslas – 
paskatinti įvairioms sritims atstovaujančių grupių ir 
pavienių asmenų dialogą skaitmeninės etikos 
klausimais.

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://icdppc.org/
https://icdppc.org/
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Siekdami, kad mūsų darbas vyktų sklandžiai, 
įsipareigojome atlikti EDAPP strategijos laikotarpio 
vidurio peržiūrą, remdamiesi konsultacijomis su mūsų 
suinteresuotaisiais subjektais, ir apie šios peržiūros 
rezultatus informuoti savo 2017 m. metinėje ataskaitoje.

Perž iūrą at l iko išorės konsul tantas, kur is 
pasinaudodamas klausimynu 2017 m. rugsėjo ir spalio 
mėn. surengė pokalbius su penkiolika vidaus ir išorės 
suinteresuotųjų subjektų (žr. 16 psl.). Tarp pokalbiuose 
dalyvavusių išorės subjektų buvo Europos nacionalinių 
duomenų apsaugos institucijų atstovai, duomenų 
apsaugos pareigūnų bendruomenės nariai, ES 
institucijų, veikiančių politikos ir duomenų kontrolės 
srityje, atstovai, technologijų bendruomenės nariai, 
nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla yra susijusi 
su asmens duomenimis ir žmogaus teisių apsauga, 
atstovai. Per 2017 m. lapkričio 30 d. EDAPP vadovybės 
išvažiuojamąjį susitikimą konsultantas pristatė gautą 
grįžtamąją informaciją. Po mūsų diskusijų buvo 
parengtos toliau pateiktos išvados.

Mūsų pasiektų rezultatų vertinimas

EDAPP strategijoje nustatytas požiūris įvertintas kaip 
labai sėkmingas; vienas išorės suinteresuotasis 
subjektas teigė, kad naujieji priežiūros pareigūnai 
puikiai perėmė estafetę iš ankstesniosios komandos. 
Siekdami užtikrinti institucijos lyderystę ir matomumą 
pasauliniu lygmeniu, naujieji priežiūros pareigūnai iš 
esmės pertvarkė organizacijos viziją, misiją ir strategiją.

Pokalbių dalyviai teigiamai įvertino konstruktyvų, 
pragmatišką ir į klientus orientuotą EDAPP požiūrį. 
Išorės suinteresuotieji subjektai išreiškė nuomonę, kad 
EDAPP turėtų ir toliau daryti tai, kas tarnybai sekasi 
gerai: konsultuoti, teikti ekspertinę analizę ir palaikyti 
ryšius su ES institucijomis, kartu užtikrinant, kad 
tarnyba nebūtų vertinama kaip trukdanti dirbti. Iš esmės 
strategija siekiama užtikrinti, kad iš tyrimų ir teisinės 
analizės kompetencijos centro EDAPP taptų duomenų 
apsaugos srities tarptautiniu traukos centru.

Remdamiesi peržiūros rezultatais priėjome prie 
išvados, kad nėra poreikio iš esmės keisti strategijoje 
išdėstytą misiją ar strateginius tikslus. Visi jie ir toliau 
yra svarbūs. Nuo tada, kai 2015 m. pradžioje buvo 
paskelbta strategija, nebuvo jokių reikšmingų ir netikėtų 
poslinkių duomenų apsaugos srityje, ir institucija yra 
tokiame raidos etape, kokį buvome numatę šiai 

kadencijos atkarpai. Be to, sugebėjome nuspėti keletą 
tendencijų, kaip antai padaugėjus dėmesio asmens 
duomenų tvarkymo etiniams aspektams ir tam tikrus 
ES Teisingumo Teismo sprendimus.

Poreikis užtikrinti efektyvumą antrojoje 
kadencijos pusėje

Atsižvelgdami į išorės veiksnius, kurių nebuvo galima 
nuspėti 2015 m. (kaip antai „Brexit’ą“, naująją JAV 
administraciją ir teroristinius išpuolius), nusprendėme, 
kad strategiją derėtų šiek tiek pakoreguoti.

Be to, pripažinome, kad su kai kuriomis užduotimis 
(kaip antai Europolo priežiūra ir naujos Europos 
duomenų apsaugos valdybos sukūrimu) susijęs darbo 
krūvis galbūt yra didesnis, nei buvo manyta. Nors mūsų 
bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais iš 
esmės buvo įvertintas kaip pakankamai geras, kai kurie 
iš pokalbių dalyvių išreiškė susirūpinimą dėl būsimų 
santykių su EDAPP ir dėl poreikio užtikrinti, kad EDAPP 
galėtų prižiūrėti visas ES įstaigas, įskaitant teisingumo 
ir vidaus reikalų srityse.

Kai kurie vidaus suinteresuotieji subjektai išreiškė 
nuomonę, kad ne visada aiškus kelias nuo strategijos 
apibrėžimo iki jos įgyvendinimo. EDAPP sąveika su 
išorės subjektais smarkiai pasikeitė, tačiau pačios 
institucijos veikimas pakito nedaug. Todėl, siekiant 
užtikrinti, kad iki kadencijos pabaigos organizacija 
funkcionuotų kuo geriau, galbūt derėtų atlikti tam tikrus 
ribotus organizacinius pokyčius. Ypač svarbu gerinti 
EDAPP, priežiūros pareigūno pavaduotojo ir visos 
organizacijos tarpusavio komunikaciją, taip pat geriau 
apibrėžti užduočių prioritetus. EDAPP ir priežiūros 
pareigūno pavaduotojo prašymu EDAPP laikinasis 
direktorius pradės diskusijas su vadovais bei darbuotojų 
komitetu ir pateiks veiksmų planą valdančiajai tarybai. 
Šiame plane bus kalbama apie pažangesnius darbo 
metodus, platesnį užduočių delegavimą ir papildomas 
priemones, kurios padėtų geriau valdyti darbo krūvį 
EDAPP tarnyboje.

Tiek išorės, tiek vidaus suinteresuotieji subjektai sutiko, 
kad organizacijai labai trūksta darbuotojų ir praktinės 
patirties tam tikrose srityse. Buvo nurodyta, kad 
institucija yra gerokai per maža, kad galėtų vykdyti 
savo funkcijas ir susidoroti su vis didėjančiu darbo 
krūviu. Laikinasis direktorius inicijuos strateginę 
diskusiją apie tai, kaip gauti daugiau išteklių vidutinės 

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
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
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trukmės laikotarpiu. Be to, turime užtikrinti, kad mūsų 
požiūris į naujus iššūkius būtų labai išrankus, kartu 
toliau rengiant esamų darbuotojų mokymą, skirtą didinti 
jų praktinę patirtį. EDAPP taip pat būtų naudinga turėti 
patariamuosius organus strateginėse kompetencijos 
srityse.

Duomenų apsauga tampa svarbiu veiksniu daugelyje 
skirtingų sričių, kaip antai vartotojų apsauga ir 
konkurencijos teisė, o šių sričių specialistai siekia 
suformuluoti išsamų požiūrį į duomenų apsaugą. 
Vienas suinteresuotasis subjektas pabrėžė, kad jiems 
nebūtina EDAPP akademinė kompetencija; jiems reikia 
praktinių ekspertų patarimų, atitinkančių jų praktinius 
poreikius. Todėl privalome neapsiriboti tradiciniu 
teisiniu požiūriu ir neatidėliodami pradėti kaupti 
praktines žinias apie naujas technologijas ir jų poveikį, 
taip pat apie valstybės veiksmus teisėsaugos, slaptųjų 
tarnybų, teisminių tyrimų ir verslo praktikos srityse.

EDAPP turi daug galimybių daryti įtaką duomenų 
apsaugos politikai Europoje. Tačiau net pačiose 
optimistiškiausiose savo prognozėse negalėjome 

numatyti, kad už Europos ribų taip smarkiai augs 
susidomėjimas duomenų apsauga. Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą, kuris bus pradėtas visapusiškai 
taikyti 2018 m. gegužės mėn., dabar daugelis vertina 
kaip pasaulinį standartą. Įsipareigojimas surengti 
2018 m. Tarptautinę duomenų apsaugos ir privatumo 
priežiūros pareigūnų konferenciją taip pat atspindi tai, 
kad ES šioje srityje užima pirmaujančias pozicijas. 
Atsižvelgiant į tai, galbūt derėtų įvertinti strategijos 
sudedamąsias dalis, siekiant užtikrinti, kad jose geriau 
atsispindėtų mūsų tarptautinė aplinka.

Per vadovybės išvažiuojamąjį susitikimą EDAPP 
vadovai labai aiškiai leido suprasti, kad visą likusį 
kadencijos laikotarpį institucija išliks nuoseklus ir 
įtakingas subjektas pasaulyje, taip pat Europoje. Mūsų 
veikla per pastaruosius kelerius metus paskatino 
didelius lūkesčius, kuriuos dabar turime pateisinti. 
EDAPP antroje kadencijos dalyje savo veiklą vykdys su 
nauja energija, ypač atsižvelgiant į 2018 m. spalio mėn. 
vyksiančią Tarptautinę duomenų apsaugos ir privatumo 
priežiūros pareigūnų konferenciją, kurios viena iš 
rengėjų yra mūsų institucija.
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Pokalbio klausimai

Kaip duomenų apsaugos sritis 
vystėsi pastaruosius trejus metus, 
turint omenyje šiuo metu sparčiau 

vykstančių pokyčių nulemtas 
permainas ir pertvarkas? Ar apskritai EDAPP 

sugebėjo pasikeisti taip, kad 
gebėtų žengti koja kojon su 

šiais pokyčiais? Kaip vertinate 
EDAPP vaidmenį, atsižvelgiant 

į naują priežiūros pareigūnų 
komandą?

Papildomi klausimai vidaus 
suinteresuotiesiems subjektams

• Ko reikia, kad EDAPP tarnyba 
išliktų įtakinga ES ir pasaulyje?

• Ko turėtume imtis, kad EDAPP 
veikla būtų sėkminga šiame 

sparčių pokyčių amžiuje?

Pasaulyje vis didesnę reikšmę turi 
didelių duomenų rinkinių naudojimas, 

radikalios technologinės naujovės, esamoms 
organizacijoms nustatomos naujos veiklos 
taisyklės, nauji veikėjai ir įvairių subjektų – 

piliečių, suinteresuotųjų subjektų, kibernetinių 
nusikaltėlių ir teroristų – elgesio kritinės ribos. 
Kokie pagrindiniai iššūkiai artimiausiu metu ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu kyla duomenų 
apsaugai ir privatumui, kaip pagrindinėms 

teisėms, ir EDAPP, kaip institucijai? Ar EDAPP 
tarnyba yra pasirengusi juos priimti? Ką 

EDAPP daro tinkamai ir ką reikėtų 
pakeisti?

Ar, jūsų nuomone, yra kokių nors 
aspektų, kurie nebuvo žinomi 

prieš dvejus ar trejus metus ir dėl 
kurių dabar reikėtų keisti dabartinės 
EDAPP kadencijos antrosios dalies 

(2018–2019 m.) misiją ar tikslus?

Koks yra EDAPP vaidmuo 
Europoje ir pasaulyje 

skaitmeninių permainų ir 
pertvarkų amžiuje ir kaip EDAPP 

galėtų užtikrinti kuo geresnį 
bendradarbiavimą su kitais šios 
srities subjektais, kad pajėgtų 
įgyvendinti savo viziją, misiją ir 

tikslus?

Ar turėtumėte kitų 
pasiūlymų arba 

rekomendacijų EDAPP?



Kaip susisiekti su ES

Asmeniškai

Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje 
https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu

Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES

Internetas

Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://
europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai

Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://publications.europa.eu/lt/publications. Jeigu 
jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. 
https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES teisė ir susiję dokumentai

Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis 
kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys

ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis 
galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais

https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/index_lt
https://europa.eu/european-union/index_lt
https://publications.europa.eu/lt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lt
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