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IEVADS
Šis ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU)
2009. gada pārskata ziņojuma kopsavilkums. Pārskata ziņojumā ir pilnībā aptverts 2009. gads — piektais, kopš EDAU pilnībā darbojas kā jauna, neatkarība
uzraudzības iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt
fizisko personu pamattiesību un brīvību un jo īpaši
privātuma ievērošanu attiecībā uz personas datu
apstrādi Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās.
Pārskata ziņojums arī aptver Peter Hustinx, Datu aizsardzības uzraudzītāja, un Giovanni Buttarelli, Datu
aizsardzības uzraudzītāja palīga, kopīgā piecu gadu
pilnvaru termiņa pirmo gadu.
Galvenās EDAU funkcijas, kā noteikts Regulā (EK)
Nr. 45/20011 (turpmāk tekstā — “Regula”), ir šādas:
• uzraudzīt un nodrošināt, lai, ES iestādēm un
struktūrām apstrādājot personas datus, būtu
ievēroti Regulas noteikumi (uzraudzība);
• konsultēt ES iestādes un struktūras visos jautājumos, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi.
Pie tiem pieder konsultācijas par ierosinātiem
tiesību aktiem un tādu jaunu notikumu pavērsienu uzraudzība, kuri ietekmē personas datu
aizsardzību (konsultācijas);
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• sadarboties ar valstu uzraudzības iestādēm
un uzraudzības struktūrām agrākajā ES “trešajā pīlārā”, lai uzlabotu personas datu aizsardzības konsekvenci (sadarbība).
2009. gadam bija būtiska nozīme attiecībā uz datu
aizsardzības pamattiesībām. Iemesls bija daži būtiski
jaunākie notikumi: Lisabonas līguma stāšanās
spēkā, nodrošinot stingru juridisko pamatu visaptverošai datu aizsardzībai visās ES politikas jomās;
sabiedriskās apspriešanas sākšanās par turpmāko
ES datu aizsardzības tiesisko sistēmu un jaunas
piecu gadu politikas programmas pieņemšana brīvības, drošības un tiesiskuma jomā (turpmāk tekstā —
“Stokholmas programma”), liekot būtisku uzsvaru
uz datu aizsardzību kā leģitimitātes un efektivitātes
izšķirošo elementu šajā jomā.
EDAU ir aktīvi iesaistījies šo jautājumu risināšanā
un tuvākajā nākotnē plāno turpināt iesākto darbu.
Vienlaikus EDAU ir nodrošinājis, ka neatkarīgas
uzraudzības iestādes uzdevumi tiek pildīti arī visās
parastajās darbības jomās. Būtiski panākumi ir gūti
gan ES iestāžu un struktūru uzraudzībā, tām apstrādājot personas datus, gan konsultāciju sniegšanā
par jaunām politikām un likumdošanas pasākumiem, gan arī ciešajā sadarbībā ar citām uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu lielāku konsekvenci
datu aizsardzībā.

Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti
(OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).
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2009. GADA REZULTĀTI
2008. gada pārskata ziņojumā bija minēts, ka
2009. gadā ir paredzēts sasniegt šādus galvenos
mērķus. Lielākā daļa šo mērķu daļēji vai pilnībā ir
sasniegti.
• Atbalsts datu aizsardzības inspektoru tīklam
EDAU turpināja nopietni atbalstīt datu aizsardzības
inspektorus, jo īpaši jaunizveidotajās aģentūrās, un
mudināja viņus savā starpā dalīties pieredzē un labākajā praksē, lai uzlabotu efektivitāti.
• Provizorisku pārbaužu nozīme
EDAU ir gandrīz pabeidzis provizorisku pārbaužu
veikšanu par esošajām apstrādes darbībām lielākajā
daļā iestāžu un patstāvīgo struktūru un arvien lielāku uzsvaru liek uz ieteikumu izpildes kontroli. Īpaša
uzmanība tika pievērsta provizoriskām pārbaudēm
par kopīgām apstrādes darbībām aģentūrās.
• Horizontālas norādes
EDAU ir publicējis vadlīnijas par personāla pieņemšanu darbā un veselības stāvokļa datiem darbavietās, kā arī vadlīniju projektu par videonovērošanu,
kas bija nodots apspriešanai. Šo vadlīniju uzdevums
ir sekmēt atbilstību iestādēs un struktūrās, kā arī
integrēt provizorisko pārbaužu procedūras.
• Sūdzību izskatīšana
EDAU apstiprināja rokasgrāmatu darbiniekiem jautājumā par sūdzību izskatīšanu un publicēja tās
galvenos punktus tīmekļa vietnē, lai informētu visas
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iesaistītās personas par attiecīgajām procedūrām,
tostarp kritērijiem par to, kādos gadījumos jāierosina izmeklēšana par EDAU iesniegtajām sūdzībām. Tīmekļa vietnē tagad ir pieejama arī sūdzības
iesniegšanas veidlapa.
• Pārbaužu politika
EDAU turpināja uzraudzīt Regulas (EK) Nr. 45/2001
ievērošanu, veicot dažādas pārbaudes visās iestādēs
un struktūrās, kā arī veica daudzas pārbaudes uz vietas. Lai atvieglotu šā procesa prognozējamību, tika
publicēts pirmais pārbaužu procedūru apkopojums.
• Konsultāciju sniegšana
EDAU sniedza rekordlielu skaitu atzinumu — 16 atzinumus un četras oficiālu piezīmju kopas par jaunu
tiesību aktu priekšlikumiem, pamatojoties uz attiecīgo tematu un prioritāšu sistemātisku uzskaites
reģistru, kā arī nodrošināja atbilstošu izpildes kontroli. Visi šie atzinumi un piezīmes, kā arī reģistrs ir
pieejami tīmekļa vietnē.
• Stokholmas programma
EDAU pievērsa īpašu uzmanību jaunās piecu gadu
politikas programmas sagatavošanai brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, ko Padome pieņēma
2009. gada nogalē. Par galveno priekšnoteikumu
tika atzīta nepieciešamība pēc efektīvas datu aizsardzības.

• Informēšanas pasākumi
EDAU uzlaboja savu tiešsaistes informēšanas rīku
(tīmekļa vietnes un elektroniskā apkārtraksta) kvalitāti un efektivitāti, kā arī pēc vajadzības atjaunināja
citus informēšanas līdzekļus (jauna informatīva brošūra un citi informēšanas pasākumi).
• Reglaments
Drīzumā tiks pieņemts reglaments, kas regulēs dažādas EDAU darbības. Galvenokārt tas apstiprinās vai
paskaidros jau šobrīd izmantoto praksi un būs pieejams tīmekļa vietnē.
• Resursu apsaimniekošana
EDAU konsolidēja un turpināja attīstīt darbības ar
finanšu resursiem un cilvēkresursiem un pievērsa
īpašu uzmanību datu aizsardzības darbinieku pieņemšanai darbā ar EPSO organizēto konkursu palīdzību. Paredzams, ka pirmie sekmīgie kandidāti
uzsāks darbu 2010. gada laikā.

Svarīgākie skaitļi par EDAU
darbību 2009. gadā
➔ Pieņemti 110 provizorisku pārbaužu
atzinumi jautājumos par veselības stāvokļa
datiem, darbinieku vērtēšanu, darbā pieņemšanu, laika grafiku plānošanu, drošības
izmeklēšanas pasākumiem, tālruņa sarunu
ierakstiem un darbības rīkiem.
➔ Saņemtas 111 sūdzības, 42 atzītas par
pieņemamām. Galvenie apgalvoto pārkāpumu veidi: datu konfidencialitātes neievērošana, pārmērīga datu vākšana vai
nelikumīga datu izmantošana, ko pieļāvis
personas datu apstrādātājs.
• 12 atrisinātas lietas, kurās EDAU
nekonstatēja datu aizsardzības noteikumu pārkāpumus.
• Astoņas lietas atzītas par neatbilstošām datu aizsardzības noteikumiem.
➔ Sniegtas 32 konsultācijas par administratīviem pasākumiem. Konsultācijas
sniegtas par dažādiem tiesiskajiem aspektiem saistībā ar personas datu apstrādi ES
iestādēs un struktūrās.
➔ Veiktas četras pārbaudes uz vietas
dažādās ES iestādēs un struktūrās.
➔ Publicētas trīs vadlīnijas jautājumos
par pieņemšanu darbā, veselības stāvokļa
datiem un videonovērošanu.
➔ Sniegti 16 atzinumi par tiesību aktiem
attiecībā uz lielām informācijas sistēmām,
teroristu sarakstiem, turpmāko datu aizsardzības sistēmu, sabiedrības veselību, nodokļiem un transportu.
➔ Publicēti četri oficiālu piezīmju apkopojumi jautājumos par sabiedrības piekļuvi
dokumentiem, sabiedriskajiem pakalpojumiem un e-privātumu, kā arī par ES un ASV
sarunām attiecībā uz jaunu SWIFT nolīgumu.
➔ Organizētas trīs EURODAC Uzraudzības koordinācijas grupas sanāksmes,
tādējādi ļaujot sagatavot otro saskaņoto
pārbaudes ziņojumu par datu subjektu
informēšanu un gados jaunu patvēruma
meklētāju vecuma noteikšanu.
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UZRAUDZĪBA
Viens no EDAU galvenajiem uzdevumiem ir
neatkarīga uzraudzība pār datu apstrādes
darbībām Eiropas iestādēs un struktūrās. Tiesisko
regulējumu nodrošina Datu aizsardzības Regula
(EK) Nr. 45/2001, kas paredz vairākus pienākumus
datu apstrādātājiem, kā arī vairākas tiesības tām
personām, kuru personas dati tiek apstrādāti.
Datu apstrādes darbību provizoriskas pārbaudes
2009. gada laikā joprojām bija svarīgs
uzraudzības aspekts, tomēr EDAU izstrādāja
arī citas uzraudzības metodes, piemēram,
sūdzību izskatīšanu, pārbaudes apmeklējumus,
konsultēšanu par administratīviem pasākumiem
un tematisku vadlīniju gatavošanu.

Provizoriskas pārbaudes
Regula (EK) Nr. 45/2001 paredz, ka jebkura personas
datu apstrādes darbība, kas var radīt konkrētus riskus datu subjektu tiesībām un brīvībām, ir iepriekš
jāpārbauda EDAU. Pēc tam EDAU nosaka, vai šī
apstrādes darbība atbilst Regulai.
2009. gadā EDAU pieņēma 110 provizorisku pārbaužu atzinumus, galvenokārt attiecībā uz tādiem
jautājumiem kā veselības stāvokļa dati, personāla
vērtēšana, darbā pieņemšana, laika grafiku plānošana, tālruņa sarunu ieraksti, darbības rīki un drošības izmeklēšanas pasākumi. Šie atzinumi ir publicēti
EDAU tīmekļa vietnē, un to izpilde tiek sistemātiski
kontrolēta.
Izskatot dažādus iesniegumus no datu aizsardzības
inspektoriem par vajadzību EDAU veikt provizoriskas
pārbaudes, vairākas lietas tika atzītas par provizoriski
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pārbaudāmām, piemēram, Eiropas Parlamentā paredzētā komisāru uzklausīšana, darba vides ergonomiskā novērtēšana Eiropas Parlamentā un augstāko
vadītāju iecelšana Eiropas Parlamentā.

Atbilstības uzraudzība
Sistemātiski tiek uzraudzīta Datu aizsardzības
regulas ievērošana iestādēs un struktūrās, veicot
to darbības rādītāju regulāru apkopošanu, un šis
darbs aptver visas ES iestādes un struktūras. Pēc
2009. gada pavasara izvērtējuma EDAU publicēja
ziņojumu, kurā norādīja, ka ES iestādes ir guvušas
ievērojamus panākumus datu aizsardzības prasību
izpildē, bet lielākajā daļā aģentūru ir vērojams
zemāks atbilstības līmenis.
Papildus šim vispārīgajam uzraudzības pasākumam
EDAU veica arī četras pārbaudes uz vietas dažādās
iestādēs un struktūrās. Šo pārbaužu secinājumu
ieviešana tiek sistemātiski kontrolēta, un tuvākajā
nākotnē kontroles pasākumi notiks biežāk. EDAU
2009. gada jūlijā apstiprināja pārbaužu procedūras
rokasgrāmatu un publicēja šīs procedūras galvenos
punktus savā tīmekļa vietnē.

Sūdzības
Saskaņā ar Datu aizsardzības regulu viens no EDAU
galvenajiem pienākumiem ir izskatīt un izmeklēt
sūdzības, kā arī veikt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz sūdzību.
Palielinās gan EDAU saņemto sūdzību skaits, gan to
sarežģītība. EDAU 2009. gadā saņēma 111 sūdzības
(palielinājums par 32 %, salīdzinot ar 2008. gadu). No
tām apmēram divas trešdaļas nebija pieņemamas, jo

attiecās uz valstu līmeņa jautājumiem, kuros EDAU
nav kompetents. Pārējās sūdzības vajadzēja izskatīt
padziļināti.
Pieņemamajās sūdzībās vairums skarto jautājumu
bija apgalvojumi par konfidencialitātes neievērošanu, pārmērīgu datu vākšanu vai neatļautu datu
izmantošanu, ko veicis personas datu apstrādātājs,
pārkāpumiem datu pieejamībā, kā arī tiesībām uz
datu labošanu un dzēšanu. Astoņos gadījumos
EDAU secināja, ka ir pārkāpti datu aizsardzības
noteikumi.
No 2009. gadā iesniegtajām pieņemamajām sūdzībām lielākā daļa bija vērstas pret Eiropas Komisiju,
tostarp pret Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai
(OLAF) un Eiropas Personāla atlases biroju (EPSO). Tas
arī bija gaidāms, jo Komisija apstrādā vairāk personas datu nekā citas ES iestādes un struktūras. Lielo
skaitu sūdzību par OLAF un EPSO var izskaidrot ar šo
struktūru darbības veidu.

Administratīvi pasākumi
EDAU turpināja sniegt konsultācijas par administratīviem pasākumiem, ko iecerējušas Eiropas iestādes
un struktūras saistībā ar personas datu apstrādi. Bija
izvirzīti daudzi jautājumi, tostarp par personas datu
nodošanu trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām, datu apstrādi pandēmijas situācijās, datu
aizsardzību Iekšējā revīzijas dienestā un Datu aizsardzības regulas īstenošanas noteikumiem.

Tematiskas vadlīnijas
EDAU pieņēma vadlīnijas par personas datu apstrādi
attiecībā uz pieņemšanu darbā un par veselības
stāvokļa datiem darbavietās. EDAU 2009. gadā
rīkoja arī sabiedrisko apspriešanu par videonovērošanas vadlīnijām, šajā jautājumā, cita starpā, uzsverot arī tādus pamatprincipus kā “integrēta privātās
dzīves aizsardzība” un atbildība.
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KONSULTĀCIJAS
EDAU konsultē Eiropas Savienības iestādes un
struktūras par datu aizsardzības jautājumiem
daudzās politikas jomās. Šie konsultatīvie
pienākumi ir saistāmi ar jaunu tiesību aktu
priekšlikumiem, kā arī citām iniciatīvām, kas
var ietekmēt personas datu aizsardzību Eiropas
Savienībā. Parasti tie izpaužas kā oficiāls atzinums,
taču EDAU var sniegt norādījumus arī, iesniedzot
piezīmes vai politikas dokumentus. Šīs darbības
ietvaros tiek uzraudzīta arī tehnoloģiskā attīstība,
kas ietekmē datu aizsardzību.

Galvenās tendences
Daudzi ievērojami pasākumi un notikumi 2009. gadā
palīdzēja tuvināt jauna datu aizsardzības tiesiskā
regulējuma perspektīvu. Turpmākajos gados šā
būtiskā uzdevuma izpildei būs dominējoša nozīme
EDAU darba kārtībā.
2008. gada nogalē pirmo reizi ES līmenī tika apstiprināts vispārīgais datu aizsardzības tiesiskais regulējums policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā.
Kaut arī nepilnīgs, tas tomēr bija nozīmīgs solis pareizajā virzienā.
Otrs svarīgākais notikums 2009. gadā bija grozītās
e-privātuma direktīvas pieņemšana lielākas tiesību
aktu paketes ietvaros. Tas bija arī pirmais solis datu
aizsardzības tiesiskā regulējuma modernizēšanā.
Lisabonas līguma stāšanās spēkā apliecina jaunu
laikmetu datu aizsardzībā. Tas ne tikai padarīja
Pamattiesību hartu par saistošu dokumentu iestā-
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dēm un struktūrām, kā arī dalībvalstīm, kad tās darbojas ES tiesību sistēmas ietvaros, bet arī izveidoja
visaptveroša tiesiskā regulējuma vispārīgo pamatu,
iekļaujot to Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 16. pantā.
Komisija 2009. gadā arī uzsāka sabiedrisko apspriešanu par datu aizsardzības tiesiskā regulējuma
nākotni. EDAU strādāja ciešā sadarbībā ar kolēģiem,
lai nodrošinātu atbilstīgu kopīgo ieguldījumu šajā
apspriešanā, un izmantoja vairākas iespējas, lai
uzsvērtu nepieciešamību pēc vispusīgākas un efektīvākas datu aizsardzības Eiropas Savienībā.

EDAU atzinumi un svarīgākie
jautājumi
EDAU turpināja īstenot vispārīgo konsultēšanas
politiku un sniedza rekordlielu skaitu atzinumu par
tiesību aktiem dažādos jautājumos. Šī politika paredz
arī apsteidzošu rīcību, regulāri veicot apspriešanai
iesniedzamo tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanu
un iesniedzot neoficiālas piezīmes šo tiesību aktu
priekšlikumu sagatavošanas posmos. Lielākā daļa
EDAU atzinumu tika ņemti vērā viedokļu apmaiņā
ar Eiropas Parlamentu un Padomi.
Brīvības, drošības un tiesiskuma jomā EDAU ar īpašu
interesi vēroja notikumu gaitu saistībā ar Stokholmas programmu un tās redzējumu attiecībā uz
nākamajiem pieciem gadiem tieslietu un iekšlietu
nozarē. EDAU sniedza konsultācijas par programmas pilnveidošanu un piedalījās Eiropas Informācijas
apmaiņas modeļa sagatavošanas darbā.

Cits darba virziens šajā jomā bija saistīts ar EURODAC
un Dublinas regulu pārskatīšanu, lielu IT sistēmu
operatīvās pārvaldības aģentūras izveidi un saskaņotu rīcību šīs nozares uzraudzībā.
E-privātuma un tehnoloģiju jautājumā, papildus iepriekš minētajai vispārīgajai pārskatīšanai,
EDAU iesaistījās to problēmu risināšanā, kas saistītas ar Datu saglabāšanas direktīvu, RFID tagu un
inteliģento transporta sistēmu izmantošanu, kā arī
RISEPTIS ziņojumu par tematu “Ticība informācijas
sabiedrībai”.
Attiecībā uz globalizāciju EDAU iesaistījās vispārējo
standartu izstrādē, transatlantiskajā dialogā par datu
aizsardzību un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kā
arī to problēmu risināšanā, kuras izraisīja ierobežojošie pasākumi pret aizdomās turētajiem teroristiem
un dažām trešām valstīm.
Citas jomas, kas piesaistīja lielu EDAU interesi, bija
sabiedrības veselība, tostarp pārrobežu veselības
aprūpe, e-veselība un farmakoloģiskā uzraudzība,
un sabiedrības piekļuve dokumentiem — piemēram, grozījumi sabiedrības piekļuves Regulā (EK)
Nr. 1049/2001 un dažādas tiesā izskatītas lietas, kas

saistītas ar sabiedrības piekļuves un datu aizsardzības attiecībām.

Jauni notikumi un prioritātes
Ir apzinātas vairākas perspektīvas nākotnes pārmaiņas, kas EDAU noderēs par galveno prioritāšu
programmu. Pie tām pieder jaunas tehnoloģiskas
tendences, kas izraisa ļoti nopietnas problēmas
datu aizsardzībai un privātumam, piemēram, inteliģentā kabeļtelevīzija, notikumi, kas saistāmi ar “lietu
interneta” jēdzienu, un noteiktu uzvedības modeļu
reklāmas tiešsaistē.
Arī nozīmīgās pārmaiņas politikas un likumdošanas jomā noteiks EDAU konsultatīvo pasākumu
būtību 2010. gadā. Papildus iepriekš minētajai datu
aizsardzības tiesiskā regulējuma pārskatīšanai EDAU
pievērsīs īpašu uzmanību Komisijas darbībai digitālajā jomā, kurā privātums un datu aizsardzība ir
nepieciešami priekšnoteikumi. Notiek arī būtiskas
pārmaiņas, kas ļaus ES un tās dalībvalstīm efektīvāk
risināt datu aizsardzības ārējos aspektus, un ne tikai
attiecībās ar ASV, bet arī plašākā mērogā, turpinoties
globālo standartu tālākai attīstībai.
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SADARBĪBA
EDAU sadarbojas ar citām datu aizsardzības
iestādēm, lai veicinātu konsekventu datu
aizsardzības ievērošanu visā Eiropā. Sadarbības
uzdevums arī ir attiecināms uz sadarbību ar
uzraudzības struktūrām, kas ir izveidotas saskaņā
ar agrāko ES “trešo pīlāru” un lielo IT sistēmu
kontekstā.

Galvenā Eiropas datu aizsardzību iestāžu savstarpējas sadarbības platforma ir 29. panta darba grupa.
EDAU piedalās darba grupas darbībās, kurai ir būtiski
svarīgs uzdevums — panākt, lai vienādi piemērotu
Datu aizsardzības direktīvu.
EDAU un minētā darba grupa ir efektīvi sadarbojušies daudzos jautājumos, bet jo īpaši attiecībā
uz Datu aizsardzības direktīvas ieviešanu un problēmām, ko izraisa jaunās tehnoloģijas. EDAU ir arī
stingri atbalstījis iniciatīvas atvieglināt starptautiskas
datu plūsmas.
Īpaši jāpiemin kopīgais dokuments “Privātuma
nākotne”, kas izstrādāts, atbildot uz Eiropas Komisijas apspriedes pieprasījumu jautājumā par ES datu
aizsardzības tiesisko regulējumu un uz Komisijas pieprasījumu jautājumā par “ķermeņa skeneru” ietekmi
aviācijas drošības jomā.
Viens no svarīgākajiem EDAU uzdevumiem sadarbības jomā ir saistāms ar EURODAC, kurā uzraudzības pienākumi ir ne tikai EDAU, bet arī valstu datu
aizsardzības iestādēm. EURODAC uzraudzības koordinācijas grupa — tajā ir pārstāvētas valstu datu

10 

aizsardzības iestādes un EDAU — sanāca trīs reizes,
īpašu uzmanību pievēršot 2007. gada decembrī grupas pieņemtās darba programmas īstenošanai.
Viens no galvenajiem rezultātiem bija otrā pārbaudes ziņojuma pieņemšana 2009. gada jūnijā, pievēršoties diviem jautājumiem — patvēruma meklētāju
tiesībām uz informāciju un gados jaunu patvēruma
meklētāju vecuma noteikšanas metodēm.
EDAU turpināja cieši sadarboties ar datu aizsardzības iestādēm agrākajā “trešajā pīlārā” — policijas
un tiesu iestāžu sadarbības jomā, kā arī ar Darba
grupu policijas un tieslietu jautājumos. Šīs sadarbības ietvaros 2009. gadā EDAU piedalījās diskusijās
par Stokholmas programmu un Padomes datu aizsardzības pamatlēmuma ietekmes novērtēšanā.
Sadarbība citos starptautiskos forumos joprojām
piesaistīja EDAU uzmanību, jo īpaši tas attiecās uz
31. starptautisko datu aizsardzības un privātuma
pilnvaroto pārstāvju konferenci Madridē, kas ļāva
izstrādāt vispārēju standartu sistēmu datu aizsardzības jomā.
EDAU arī organizēja semināru par tematu “Atbildot
uz drošības pārkāpumiem” saistībā ar “Londonas
iniciatīvu”, ko aizsāka 28. starptautiskā konference
2006. gada novembrī, lai labāk informētu par datu
aizsardzību un padarītu to efektīvāku.

GALVENIE UZDEVUMI
2010. GADAM
2010. gadam ir izvēlēti turpmāk minētie galvenie
uzdevumi.
• Atbalsts datu aizsardzības inspektoru tīklam
EDAU arī turpmāk nopietni atbalstīs datu aizsardzības inspektorus, jo īpaši nesen izveidotās aģentūrās,
un atbalstīs savstarpēju dalīšanos pieredzē un labākā
praksē, paredzot arī profesionālo standartu iespējamu pieņemšanu, lai stiprinātu efektivitāti.
• Provizorisku pārbaužu nozīme
EDAU vairāk uzsvērs provizorisko pārbaužu atzinumos sniegto ieteikumu īstenošanu un atbilstošu
turpmāko izpildi. Īpaša uzmanība joprojām tiks
pievērsta provizoriskām pārbaudēm par vairākām
aģentūrām kopīgām apstrādes darbībām.
• Horizontālas norādes
EDAU arī turpmāk izstrādās norādes par svarīgākām
problēmām un darīs tās atklātībā pieejamas. Publicēs vadlīnijas par videonovērošanu, administratīvo
izmeklēšanu un disciplinārām procedūrām, kā arī
īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības inspektoru uzdevumiem un pienākumiem.
• Pārbaužu politika
EDAU publicēs visaptverošu politiku jautājumā par
atbilstības uzraudzību un datu aizsardzības noteikumu īstenošanu iestādēs un struktūrās. Šim nolūkam tiks izmantoti visi atbilstīgie līdzekļi, lai izvērtētu
un nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem un stimulētu iestāžu atbildīgumu jautājumā
par labu datu pārvaldību.
• Konsultāciju sniegšana

• Tiesiskā regulējuma pārskatīšana
EDAU prioritāte būs visaptveroša datu aizsardzības
tiesiskā regulējuma izstrāde, aptverot visas ES politikas jomas un nodrošinot efektīvu praktisko aizsardzību, kā arī piedaloties sabiedrības diskusijās,
ja nepieciešams un attiecināms.
• Digitālā programma
EDAU pievērsīs īpašu uzmanību Komisijas Digitālajai programmai visās jomās, kas parasti ietekmē
datu aizsardzību. Stingri tiks atbalstīts integrētas
privātās dzīves aizsardzības princips un tā praktiskā
ieviešana.
• Informēšanas pasākumi
EDAU turpinās uzlabot savus tiešsaistes informēšanas rīkus (tīmekļa vietni un elektronisko apkārtrakstu), lai labāk apmierinātu apmeklētāju prasības.
Jaunas publikācijas (“faktu lapas”) tiks gatavotas
par tematiskiem jautājumiem.
• Iekšējā organizācija
EDAU mainīs sava sekretariāta organizatorisko
struktūru, lai nodrošinātu dažādu pienākumu un
uzdevumu efektīvu un pienācīgu izpildi. Jaunās
struktūras galvenās aprises tiks publicētas tīmekļa
vietnē.
• Resursu pārvaldība
EDAU izstrādās papildu pasākumus attiecībā uz
finanšu un cilvēkresursiem un atvieglos arī citus
iekšējā darba procesus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vajadzībai iegūt papildu biroja telpas, kā arī lietu
pārvaldības sistēmas attīstīšanai.

EDAU turpinās laikus publicēt atzinumus vai piezīmes par jaunu tiesību aktu priekšlikumiem un nodrošinās pareizus turpmākus pasākumus visās saistītajās
jomās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Rīcības plānam
Stokholmas programmas īstenošanai.
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