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ĮVADAS
Čia pateikiama Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) 2009 m. metinės ataskaitos
santrauka. Ši ataskaita apima 2009 metus, t. y. penktuosius naujos nepriklausomos priežiūros institucijos – EDAPP – veiklos metus; šiai institucijai pavesta
užtikrinti, kad ES institucijos ir įstaigos gerbtų fizinių
asmenų pagrindines teises ir laisves, ypač jų privatumą tvarkant asmens duomenis. Ataskaita taip pat
apima priežiūros pareigūno Peterio Hustinxo ir priežiūros pareigūno pavaduotojo Giovanni Buttarelli
penkerių metų kadencijos pirmuosius veiklos metus.
Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 45/2001 ( 1)
(toliau – reglamentas), EDAPP pagrindinė veikla yra:
• prižiūrėti ir užtikrinti, kad ES institucijoms ir
įstaigoms tvarkant asmens duomenis būtų
laikomasi šio reglamento nuostatų (priežiūra);
• konsultuoti ES institucijas ir įstaigas visais su
asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Tai apima konsultacijas dėl teisės aktų
pasiūlymų ir naujų įvykių, turinčių poveikį
asmens duomenų apsaugai, stebėjimą (konsultavimas);

• bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros
institucijomis ir priežiūros įstaigomis, veikiančiomis buvusiojo ES trečiojo ramsčio srityse,
siekiant didinti asmens duomenų apsaugos
nuoseklumą (bendradarbiavimas).
2009 m. buvo ypač svarbūs užtikrinant pagrindinę
teisę į duomenų apsaugą. Tai lėmė keli esminiai
įvykiai: įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuria užtikrinamas tvirtas visapusės duomenų apsaugos visose
ES politikos srityse teisinis pagrindas, pradėta viešoji konsultacija dėl ES duomenų apsaugos teisės
aktų ateities ir priimta nauja penkerių metų politikos programa laisvės, saugumo ir teisingumo srityje
(toliau – Stokholmo programa), kurioje ypač pabrėžiama duomenų apsauga kaip lemiamas veiksnys
užtikrinant teisėtumą ir veiksmingumą šioje srityje.
EDAPP skyrė daug dėmesio šių sričių veiklai ir artimiausiu metu yra pasiryžęs toliau tęsti pradėtus
darbus. Kartu jis užtikrino, kad nepriklausomos
priežiūros institucijos funkcija būtų vykdoma visose
įprastinėse veiklos srityse. Taip buvo pasiekta didelė
pažanga prižiūrint ES institucijas ir įstaigas, kai jos
tvarko asmens duomenis, rengiant konsultacijas dėl
naujų politikos krypčių ir teisėkūros priemonių bei
glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis priežiūros
institucijomis, kad būtų užtikrintas geresnis duomenų apsaugos nuoseklumas.

(1) 2000 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo,
OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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2009 M. REZULTATAI
2008 m. metinėje ataskaitoje paminėta, kad 2009 m.
buvo iškelti toliau nurodyti pagrindiniai tikslai. Daugelis šių tikslų buvo visiškai arba iš dalies pasiekta.
• DAP tinklo palaikymas
EDAPP toliau teikė visokeriopą pagalbą duomenų
apsaugos pareigūnams, ypač dirbantiems neseniai
įsteigtose agentūrose, ir ragino juos toliau keistis
patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais siekiant
didinti jų veiklos veiksmingumą.
• Išankstinės patikros vaidmuo
EDAPP jau beveik baigė daugumos institucijų ir nuolat veikiančių įstaigų vykdomų duomenų tvarkymo
operacijų išankstinę patikrą ir pabrėžė rekomendacijų įgyvendinimo svarbą. Ypatingas dėmesys buvo
skiriamas agentūrose vykdomų bendrųjų tvarkymo
operacijų išankstinei patikrai.
• Horizontaliosios gairės
EDAPP paskelbė personalo įdarbinimo ir darbe naudojamų duomenų apie sveikatą gaires bei stebėjimo
vaizdo kameromis gairių projektą, dėl kurio buvo
surengtos konsultacijos. Šiomis gairėmis siekiama
padėti užtikrinti reikalavimų atitiktį institucijose ir
įstaigose bei supaprastinti išankstinės patikros procedūras.
• Skundų nagrinėjimas
EDAPP patvirtino personalui skirtą skundų nagrinėjimo vadovą, o pagrindinius jame išdėstytus
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principus paskelbė savo interneto svetainėje, siekdamas informuoti visas susijusias šalis apie atitinkamas procedūras, įskaitant kriterijus, pagal kuriuos
sprendžiama, ar pradėti jam pateiktų skundų tyrimą.
Interneto svetainėje paskelbta ir skundo pateikimo
forma.
• Inspektavimo politika
EDAPP toliau vertino, kaip laikomasi Reglamento
(EB) Nr. 45/2001 reikalavimų, atlikdamas įvairių
rūšių patikrinimus visose institucijose bei įstaigose, ir
atliko keletą inspekcijų vietoje. Pirmas inspektavimo
procedūrų rinkinys buvo paskelbtas viešai siekiant
užtikrinti, kad procesas būtų aiškesnis.
• Konsultacijų aprėptis
EDAPP priėmė rekordiškai daug – net 16 – nuomonių ir 4 rinkinius oficialių komentarų dėl naujų teisės
aktų pasiūlymų remdamasis reguliariai atnaujinamu
atitinkamų temų bei prioritetų sąrašu ir užtikrino tinkamą tolesnę veiklą. Visas nuomones ir komentarus
bei minėtą sąrašą galima rasti interneto svetainėje.
• Stokholmo programa
EDAPP ypač kruopščiai rengė naują penkerių metų
politikos programą laisvės, saugumo ir teisingumo
srityje, Tarybos patvirtintą 2009 m. pabaigoje. Buvo
pripažinta, kad viena pagrindinių sąlygų yra būtinybė užtikrinti veiksmingą duomenų apsaugą.

• Informavimo veikla
EDAPP pagerino informacijos teikimo internetu priemonių (interneto svetainių ir elektroninio informacinio biuletenio) kokybę bei veiksmingumą ir, kai
buvo būtina, atnaujino kitą informavimo veiklą (naujas informacinis leidinys ir informuotumo didinimo
renginiai).
• Darbo tvarkos taisyklės
Netrukus bus patvirtintos įvairioms EDAPP veiklos
sritims skirtos darbo tvarkos taisyklės. Darbo tvarkos
taisyklėse, kurios bus skelbiamos interneto svetainėje, bus iš esmės patvirtinta arba paaiškinta dabartinė praktika.
• Išteklių valdymas
EDAPP konsolidavo ir toliau plėtojo veiklą, susijusią
su finansiniais bei žmogiškaisiais ištekliais, bei skyrė
ypatingą dėmesį personalo įdarbinimui Europos personalo atrankos tarnybai organizuojant konkursus
duomenų apsaugos srityje. Tikimasi, kad pirmieji
konkurso laimėtojai paaiškės 2010 metais.

Keli pagrindiniai 2009 m. EDAPP rodikliai
➔ Priimta 110 išankstinės patikros nuomonių dėl duomenų apie sveikatą, personalo vertinimo, įdarbinimo, laiko valdymo,
saugumo tyrimų, telefono pokalbių įrašų,
darbo atlikimo priemonių.
➔ Gauta 111 skundų, iš jų 42 pripažinti
priimtinais. Pagrindinės nurodytų pažeidimų rūšys: duomenų konfidencialumo
pažeidimas, pernelyg didelis surinktų duomenų kiekis arba duomenų valdytojo neteisėtai naudojami duomenys.
• EDAPP 12 atvejų nusprendė, kad duomenų apsaugos taisyklės nebuvo
pažeistos;
• 8 atvejais buvo nepaisoma duomenų
apsaugos taisyklių.
➔ 32 konsultacijos dėl administracinių
priemonių. Konsultuota dėl daugelio teisinių aspektų, susijusių su ES institucijų ir
įstaigų atliekamu asmens duomenų tvarkymu.
➔ 4 inspekcijos vietoje, atliktos įvairiose
ES institucijose ir įstaigose.
➔ Paskelbtos 3 gairės dėl įdarbinimo,
duomenų apie sveikatą ir stebėjimo vaizdo
kameromis.
➔ Paskelbta 16 nuomonių dėl teisės
aktų, susijusių su didelės apimties informacinėmis sistemomis, teroristų sąrašais,
būsima duomenų apsaugos sistema, visuomenės sveikata, apmokestinimu ir transportu.
➔ Paskelbti 4 rinkiniai oficialių komentarų dėl galimybės visuomenei susipažinti
su dokumentais, visuotinės paslaugos ir
e. privatumo, ES ir JAV derybų dėl naujo
SWIFT susitarimo.
➔ Surengti 3 Eurodac priežiūros koordinavimo grupės susitikimai, po kurių buvo
parengta antroji duomenų subjektams teikiamos informacijos ir jaunų prieglobsčio
prašančių asmenų amžiaus vertinimo suderinto inspektavimo ataskaita.
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PRIEŽIŪRA
Viena pagrindinių EDAPP pareigų – vykdyti
nepriklausomą Europos institucijų ar įstaigų
atliekamų duomenų tvarkymo veiksmų priežiūrą.
Teisinis pagrindas yra Duomenų apsaugos
reglamentas (EB) Nr. 45/2001, kuriuo nustatomos
duomenis tvarkančių subjektų pareigos ir asmenų,
kurių asmens duomenys yra tvarkomi, teisės.
2009 m. duomenų tvarkymo operacijų išankstinė
patikra ir toliau buvo svarbus priežiūros
elementas, tačiau EDAPP taip pat vykdė kitokio
tipo priežiūrą, pavyzdžiui, skundų nagrinėjimą,
inspekcijas, konsultavimą dėl administracinių
priemonių ir teminių gairių projektų rengimą.

Išankstinės patikros
Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatyta, kad EDAPP
turi atlikti visų duomenų tvarkymo operacijų, galinčių duomenų subjektų teisėms ir laisvėms sukelti
konkrečią riziką, išankstinę patikrą. Tokiu būdu
EDAPP nustato, ar duomenų tvarkymas atitinka
reglamente nustatytus reikalavimus.
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ar ergonomiška darbo aplinka Europos Parlamente
ir skiriant aukštesnio rango pareigūnus Europos
Parlamente.

Atitikties stebėjimas
Tai, kaip institucijos ir įstaigos įgyvendina Duomenų
apsaugos reglamentą, yra sistemingai stebima
atsižvelgiant į įprastus veiklos rodiklius, įtraukiant į
tai visas ES institucijas ir įstaigas. Įvykdžius užduotį
„2009 m. pavasaris“, EDAPP paskelbė ataskaitą,
kurioje matyti, kokią didelę pažangą ES institucijos
padarė vykdydamos duomenų apsaugos reikalavimus, tačiau daugelyje agentūrų atitikties lygis yra
žemesnis.
Be minėtos bendro pobūdžio stebėjimo veiklos,
EDAPP atliko keturias inspekcijas vietoje įvairiose
institucijose ir įstaigose. Šios inspekcijos ir toliau
vykdomos sistemingai, o netolimoje ateityje bus
atliekamos dar dažniau. 2009 m. liepos mėn. EDAPP
patvirtino inspekcijų vykdymo vadovą, o pagrindinius šios procedūros elementus paskelbė interneto
svetainėje.

2009 m. EDAPP priėmė 110 išankstinės patikros
nuomonių, kurios iš esmės apėmė šias sritis: duomenis apie sveikatą, personalo vertinimą, įdarbinimą,
laiko valdymą, telefono pokalbių įrašus, darbo atlikimo priemones ir saugumo tyrimus. Šios nuomonės
skelbiamos EDAPP interneto svetainėje; jos įgyvendinamos sistemingai.

Skundai

Pasikonsultavus su duomenų apsaugos pareigūnais
dėl būtinybės EDAPP atlikti išankstinę patikrą buvo
pripažinta, kad išankstinę patikrą atlikti būtina
keliais atvejais, pavyzdžiui, Europos Parlamente
klausant kandidatų į Komisijos narius, vertinant,

EDAPP pateikiamų skundų daugėja, jie tampa vis
sudėtingesni. 2009 m. EDAPP gavo 111 skundų
(palyginti su 2008 m., skundų padaugėjo 32 proc.).
Iš jų beveik du trečdaliai buvo nepriimtini, nes
buvo pateikti dėl nacionalinio lygmens klausimų,

Kaip nustatyta Duomenų apsaugos reglamente,
viena pagrindinių EDAPP pareigų yra nagrinėti ir tirti
skundus bei savo iniciatyva arba remiantis pateiktu
skundu vykdyti tyrimus.

kurie nepriklauso EDAPP kompetencijai. Dėl likusių
skundų reikėjo atlikti išsamesnius tyrimus.
Daugelyje priimtinų skundų buvo pateikti kaltinimai konfidencialumo pažeidimais, nurodyta, kad
surinktų duomenų kiekis pernelyg didelis arba kad
duomenis neteisėtai naudoja duomenų valdytojas, taip pat kreiptasi dėl galimybės susipažinti su
duomenimis, teisės ištaisyti duomenis ir duomenų
panaikinimo. EDAPP padarė išvadą, kad aštuoniais
atvejais buvo pažeistos duomenų apsaugos taisyklės.
Daugumoje 2009 m. gautų ir priimtinais pripažintų
skundų buvo skundžiama Europos Komisija, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF)
ir Europos personalo atrankos tarnybą (EPSO). To
buvo galima tikėtis, nes Komisijoje tvarkoma daugiau asmens duomenų nei kitose ES institucijose
ir įstaigose. Didelį skundų dėl OLAF ir EPSO skaičių
būtų galima paaiškinti šių įstaigų vykdomos veiklos
pobūdžiu.

Administracinės priemonės
EDAPP taip pat toliau teikė konsultacijas dėl Europos institucijų ir įstaigų numatytų administracinių
priemonių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.
Iškelta įvairių klausimų, be kita ko, dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms, duomenų tvarkymo plačiai
naudojamos procedūros atveju, duomenų apsaugos
Vidaus audito tarnyboje ir Duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo taisyklių.

Teminės gairės
EDAPP patvirtino asmens duomenų tvarkymo įdarbinant gaires ir duomenų apie sveikatą naudojimo
darbovietėje gaires. 2009 m. EDAPP taip pat surengė
viešąsias konsultacijas dėl stebėjimo vaizdo kameromis gairių ir, be kitų dalykų, pabrėžė, kad šiame
kontekste pagrindiniai principai – privatumo užtikrinimas dar planavimo etape bei atsakingumas.
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KONSULTACIJOS
EDAPP konsultuoja Europos Sąjungos institucijas
ir įstaigas duomenų apsaugos klausimais įvairiose
politikos srityse. Šios konsultacijos teikiamos
dėl siūlomų naujų teisės aktų, taip pat dėl kitų
iniciatyvų, galinčių turėti įtakos asmens duomenų
apsaugai ES. Paprastai jos teikiamos kaip oficiali
nuomonė, tačiau EDAPP taip pat gali teikti gaires
komentarų ar politikos dokumentų forma. Ši veikla
taip pat apima technologijų raidos, darančios
poveikį duomenų apsaugai, stebėjimą.

Pagrindinės tendencijos
2009 m. dėl vykdytos svarbios veiklos ir reikšmingų
įvykių susidarė geresnės galimybės parengti naujus
duomenų apsaugos teisės aktus. Šios perspektyvos įgyvendinimas EDAPP darbotvarkėje dominuos
keletą ateinančių metų.
2008 m. pabaigoje pirmą kartą ES lygmeniu buvo
patvirtinti bendrieji duomenų apsaugos policijos ir
teisminio bendradarbiavimo srityje teisės aktai.
Nors to ir nepakanka, vis dėlto tai buvo svarbus
žingsnis tinkama kryptimi.
2009 m. antrasis svarbus įvykis buvo patikslintos
E. privatumo direktyvos, priklausančios didesniam
teisės aktų rinkiniui, patvirtinimas. Tai taip pat buvo
pirmas žingsnis modernizuojant duomenų apsaugos
teisės aktus.
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai prasidėjo nauja
duomenų apsaugos era. Dėl to ES pagrindinių teisių
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chartijos nuostatos tapo privalomos institucijoms
ir įstaigoms bei valstybėms narėms, kai jų veiksmai
patenka į ES teisės taikymo sritį, be to, Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje buvo
nustatytas visapusiškos teisės sistemos bendrasis
pagrindas.
2009 m. Komisija taip pat pradėjo viešąją konsultaciją dėl duomenų apsaugos teisės aktų ateities.
EDAPP dirbo kartu su kolegomis, siekdamas bendrai
pasirengti šiai konsultacijai ir įvairiomis progomis
pabrėžė būtinybę užtikrinti visapusiškesnę ir veiksmingesnę duomenų apsaugą Europos Sąjungoje.

EDAPP nuomonės ir
pagrindiniai klausimai
EDAPP ir toliau vykdė bendrąją konsultavimo politiką ir paskelbė rekordiškai daug nuomonių dėl įvairioms temoms skirtų teisės aktų. Minėta politika taip
pat užtikrina iniciatyvų požiūrį, apimantį konsultacijoms nuolat pateikiamą teisėkūros pasiūlymų sąrašą
ir galimybę susipažinti su neoficialiais komentarais,
pateiktais parengiamaisiais teisėkūros pasiūlymų
etapais. Daugelis EDAPP nuomonių buvo toliau
aptariamos su Europos Parlamentu ir Taryba.
Laisvės, saugumo ir teisingumo srityje EDAPP itin
atidžiai sekė su Stokholmo programa susijusius
įvykius bei joje išdėstytą ateinančių penkerių metų
veiklos planą teisingumo ir vidaus reikalų srityje.
EDAPP konsultavo dėl programos plėtros ir dalyvavo
Europos informacijos modeliui skirtuose parengiamuosiuose darbuose.

Kita šioje srityje vykdoma veikla buvo susijusi su
Eurodac ir Dublino reglamentų peržiūra, agentūros, kuri valdytų didelės apimties IT sistemų valdymą,
įsteigimu ir nuosekliu požiūriu į šioje srityje vykdomą
priežiūrą.
Kalbant apie e. privatumą ir technologiją, be jau
minėtos bendro pobūdžio peržiūros, EDAPP nagrinėjo klausimus, susijusius su Duomenų saugojimo
direktyva, RDA žymenų arba pažangiųjų transporto
sistemų naudojimu ir RISEPTIS ataskaita „Pasitikėjimas informacinėje visuomenėje“.
Kalbant apie globalizaciją, EDAPP veikla buvo susijusi su visuotinių standartų, kūrimu, transatlantinio
dialogo dėl duomenų apsaugos ir teisėsaugos duomenų skatinimu bei ribojamosiomis priemonėmis,
taikytinomis teroristine veikla įtariamiems asmenims
ir kai kurioms trečiosioms šalims.
Kitos sritys, kurioms EDAPP skyrė daug dėmesio,
buvo visuomenės sveikata, įskaitant tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, e. sveikatą ir farmakologinį budrumą, ir galimybė visuomenei
susipažinti su dokumentais, pavyzdžiui, Reglamento (EB) Nr. 1049/2001, susijusio su visuomenės
galimybe susipažinti su dokumentais, peržiūra ir

įvairios teismo bylos dėl galimybės visuomenei
susipažinti su duomenimis ir duomenų apsaugos
santykio.

Naujovės ir prioritetai
Numatyta keletas būsimų pokyčių, kurie EDAPP darbotvarkėje bus įtraukti į prioritetinių klausimų sąrašą.
Tai – naujos technologijų tendencijos, keliančios
susirūpinimą dėl duomenų apsaugos ir privatumo,
pavyzdžiui, pažangiosios televizinės stebėjimo sistemos, daiktų interneto plėtra ir elgsena grindžiami
reklamos skelbimai internete.
Svarbūs politikos ir teisėkūros pokyčiai taip pat
darys įtaką EDAPP konsultacijų sritims 2010 m. Be
to, kad atliks jau minėtų duomenų apsaugos teisės
aktų peržiūrą, EDAPP ypatingą dėmesį skirs Komisijos skaitmeninei darbotvarkei, kurioje privatumas ir
duomenų apsauga nurodyti kaip būtina išankstinė
sąlyga. Be to, vyksta kiti svarbūs pokyčiai, leisiantys ES ir valstybėms narėms veiksmingiau spręsti su
duomenų apsauga užsienio šalyse susijusius klausimus. Tai taikytina ne tik Jungtinių Amerikos Valstijų
atžvilgiu, bet ir didesniu mastu toliau įgyvendinant
visuotinius standartus.
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BENDRADARBIAVIMAS
EDAPP bendradarbiauja su kitomis duomenų
apsaugos institucijomis, siekdamas skatinti
visapusišką duomenų apsaugą visoje Europoje.
Taip pat bendradarbiaujama su tomis priežiūros
institucijomis, kurios yra įsteigtos pagal buvusįjį
ES trečiąjį ramstį, ir kuriant didelės apimties IT
sistemas.

Pagrindinis Europos duomenų apsaugos institucijų
bendradarbiavimo forumas – 29 straipsnio darbo
grupė. EDAPP dalyvauja šios darbo grupės, kuriai
tenka esminis vaidmuo užtikrinant vienodą Duomenų apsaugos direktyvos taikymą, veikloje.
EDAPP ir darbo grupė glaudžiai bendradarbiavo
daugeliu klausimų, tačiau daugiausia dėmesio skyrė
Duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinimui ir dėl
naujų technologijų kylančioms problemoms. EDAPP
taip pat ryžtingai pritarė iniciatyvoms, kurių imtasi
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarptautiniams
duomenų srautams.
Atskirai reikėtų paminėti, kad „privatumo ateities“
srityje buvo bendrai dalyvaujama Europos Komisijos konsultacijoje dėl ES duomenų apsaugos teisės
aktų ir Europos Komisijos konsultacijoje dėl kūno
skaitytuvų poveikio aviacijos saugai.
Viena svarbiausių EDAPP užduočių bendradarbiavimo srityje yra susijusi su Eurodac, kadangi šioje
srityje priežiūrą vykdo nacionalinės duomenų
apsaugos institucijos ir EDAPP. Eurodac priežiūros
koordinavimo grupė, kurios nariai yra nacionalinės
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duomenų apsaugos institucijos ir EDAPP, surengė
tris susitikimus, kuriuose daugiausia dėmesio buvo
skirta 2007 m. gruodžio mėn. priimtos darbo programos įgyvendinimui.
Vienas svarbiausių rezultatų buvo 2009 m. birželio mėn. patvirtinta antroji inspektavimo ataskaita,
skirta šioms dviem sritims: prieglobsčio prašančių
asmenų teisei gauti informaciją ir jaunų prieglobsčio
prašančių asmenų amžiaus vertinimo būdams.
EDAPP toliau glaudžiai bendradarbiavo su duomenų
apsaugos institucijomis buvusio trečiojo ramsčio srityje, t. y. policijos ir teisminio bendradarbiavimo
srityje, ir su Policijos ir teisingumo darbo grupe. Šis
bendradarbiavimas 2009 m. apėmė dalyvavimą
debatuose dėl Stokholmo programos ir Tarybos
pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos poveikio vertinimą.
Toliau skirta dėmesio bendradarbiavimui kituose
tarptautiniuose forumuose, ypač Madride vykusiai
31-ajai tarptautinei duomenų apsaugos ir privatumo
įgaliotinių konferencijai, kurioje buvo parengtas
visuotinių duomenų apsaugos standartų rinkinys.
Be to, EDAPP, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio
mėn. 28-ojoje tarptautinėje konferencijoje priimta
„Londono iniciatyva“ ir siekdamas didinti informuotumą apie duomenų apsaugą ir užtikrinti didesnį
tokios apsaugos veiksmingumą, surengė seminarą
„Atsakas į saugumo pažeidimus“.

2010 M. PAGRINDINIAI
TIKSLAI
2010 m. pagrindiniai tikslai yra šie:
• DAP tinklo palaikymas
EDAPP toliau teiks pagalbą duomenų apsaugos
pareigūnams, ypač dirbantiems neseniai įsteigtose
agentūrose, ir ragins juos toliau keistis patirtimi ir
geriausios praktikos pavyzdžiais, įskaitant galimą
profesinių standartų patvirtinimą, siekiant didinti
jų veiklos veiksmingumą.
• Išankstinės patikros vaidmuo
EDAPP labiau akcentuos išankstinės patikros nuomonėse pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir
užtikrins atitinkamus tolesnius veiksmus. Ypatingas
dėmesys ir toliau bus skiriamas daugelyje agentūrų
vykdomų bendrųjų duomenų tvarkymo operacijų
išankstinei patikrai.
• Horizontaliosios gairės
EDAPP toliau rengs gaires aktualiais klausimais ir
užtikrins galimybę su jomis susipažinti. Bus paskelbtos gairės dėl stebėjimo vaizdo kameromis, administracinių tyrimų ir drausminių procedūrų, bei
įgyvendinimo taisyklės, nustatančios duomenų
apsaugos pareigūnų užduotis ir pareigas.
• Inspektavimo politika
EDAPP paskelbs išsamią politiką dėl atitikties stebėjimo ir duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimo
institucijose ir įstaigose. Bus naudojamasi visomis
atitinkamomis priemonėmis, leidžiančiomis įvertinti
atitiktį duomenų apsaugos taisyklėms ir ją užtikrinti
bei skatinti institucijų atsakomybę už gerą duomenų
valdymą.

• Teisės aktų peržiūra
EDAPP pirmenybę teiks išsamių duomenų apsaugos
teisės aktų, apimančių visas ES politikos sritis ir užtikrinančių veiksmingą apsaugą praktikoje, rengimą
ir, jei reikės ir bus tikslinga, dalyvaus viešuosiuose
debatuose.
• Skaitmeninė darbotvarkė
EDAPP ypatingą dėmesį skirs Komisijos skaitmeninei darbotvarkei visose srityse, darančiose akivaizdų
poveikį duomenų apsaugai. Bus vadovaujamasi principu „privatumo užtikrinimas dar planavimo etape“
ir ryžtingai palaikomas jo įgyvendinimas praktikoje.
• Informavimo veikla
EDAPP toliau gerins informacijos teikimo internetu
priemonių (interneto svetainės ir elektroninio informacinio biuletenio) kokybę siekdamas patenkinti
interneto svetainės lankytojų poreikius. Bus parengti
konkrečioms temoms skirti nauji leidiniai (duomenų
lapai).
• Vidaus struktūra
EDAPP peržiūrės savo sekretoriato organizacinę
struktūrą siekdamas užtikrinti veiksmingesnį ir efektyvesnį įvairių funkcijų ir užduočių atlikimą. Pagrindiniai naujos struktūros elementai bus paskelbti
interneto svetainėje.
• Išteklių valdymas
EDAPP toliau plėtos veiklą, susijusią su finansiniais ir
žmogiškaisiais ištekliais, ir gerins kitus vidaus darbo
procesus. Ypatingas dėmesys bus skirtas būtinybei
plėsti biuro patalpas ir bylų tvarkymo sistemai kurti.

• Konsultacijų aprėptis
EDAPP toliau laiku teiks nuomones ar komentarus
dėl naujų teisės aktų pasiūlymų ir užtikrins tinkamą
tolesnę veiklą visose atitinkamose srityse. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Stokholmo programai
įgyvendinti skirtam veiksmų planui.
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