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ĮVADAS
Pastaraisiais metais duomenų apsauga jau nėra tik antraeilis politinių sprendimų priėmimo ir veiklos planavimo 
klausimas – ji tapo pagrindiniu šių procesų aspektu.

Ateityje 2014 m. ES bus prisimenami kaip lūžio momentas, kai Pagrindinių teisių chartijoje nustatytos teisės 
į privatumą ir asmens duomenų apsaugą galiausiai tapo ne tik teisine teorija, bet ir tikrove. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas savo principiniuose sprendimuose dėl Duomenų saugojimo direktyvos ir Google Spain 
aiškiai nurodė, kad įstatymų kūrėjai ir duomenų valdytojai privalo užtikrinti sąžiningą asmens duomenų 
tvarkymą tokiu būdu, kuris būtų proporcingas siekiamam teisėtam tikslui. Ketvirtus metus vykstantys ES 
taisyklių sąvado reformos svarstymai artėja į pabaigą, nes Europos Parlamentas sėkmingai pritarė peržiūrėtam 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento tekstui, o Taryba iš visų jėgų stengiasi išspręsti esminius vykdymo 
užtikrinimo ir nuoseklumo klausimus. Tačiau masinio sekimo problema darėsi vis opesnė, nes vis geriau 
suvokta, kad reikia peržiūrėti ir paaiškinti duomenų srautų tarp ES ir jos pasaulinių partnerių kriterijus.

2014 m. ES apskritai ir mūsų institucijai buvo pereinamojo laikotarpio metai. Šioje metinėje ataskaitoje 
apžvelgiama Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno veikla ir pastangos didinti ES įstaigų gebėjimus 
atskaitingai tvarkyti duomenis ir aktyviau integruoti duomenų apsaugos taisykles ir principus į politikos 
formavimo procesą. Be išankstinių duomenų tvarkymo operacijų patikrų ir patikrinimų ir daugybės nuomonių 
ir pastabų, susijusių su politinėmis iniciatyvomis, įskaitant pastabas dėl vykstančių duomenų apsaugos reformų, 
paskelbėme keletą pagrindinių rekomendacinių dokumentų, kuriuose aptariamos, pvz., duomenų subjektų 
teisės, duomenų perdavimai ir duomenų apsauga reglamentuojant finansines paslaugas.

Už šį duomenų apsaugos aspekto integravimą į ES politikos formavimo procesą turime būti dėkingi ramaus 
būdo ir nenuilstančiam Peteriui Hustinxui, kurio 10 metų trukusi Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno kadencija baigėsi 2014 m., ir šioje institucijoje dirbantiems talentingiems ir atsidavusiems žmonėms. 
Remdamiesi P. Hustinxo įdirbiu, artimiausius penkerius metus daugiausia dėmesio skirsime 2015 m. kovo mėn. 
paskelbtoje strategijoje nurodytiems prioritetams, t. y. glaudesniam nei kada nors anksčiau bendradarbiavimui 
su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis, taip pat su Parlamentu ir valstybėmis narėmis, kad ES 
kalbėtų viena kalba, būtų patikima ir nuosekli, ir atskirų asmenų teisių ir interesų apsaugai globalizacijos ir 
skaitmenizacijos amžiuje gyvenančioje visuomenėje.

 Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski 
 Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas EDAPP pavaduotojas
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2014 M. PAGRINDINIAI AKCENTAI
2014  m. EDAPP buvo pereinamojo laikotarpio 
metai, kuriais pavėluotai atrinktas ir paskirtas naujas 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
ir jo pavaduotojas. Kandidatai, kuriuos buvo tikimasi 
paskirti metų pradžioje, pareigas pradėjo eiti tik jų 
pabaigoje. Nors dėl to atsiradęs neužtikrintumas 
turėjo poveikį visos EDAPP veiklos planavimui, 
tačiau ir toliau vykdėme Reglamente (EB) Nr. 45/2001 
nustatytas pareigas.

Priežiūra ir įgyvendinimo 
užtikrinimas

Kaip ir ankstesniais metais, svarbią mūsų darbo 
krūvio dalį sudarė pagrindinė asmens duomenų 
tvarkymo priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla 
daugiau nei 60 Europos institucijų ir agentūrų. 
Išankstinės patikros, konsultacijos, skundai, 
patikrinimai ir vizitai sudarė pagrindinę mūsų darbo 
šioje srityje dalį. Nors bylų buvo gana daug, mums 
pavyko susidoroti su dideliu darbo krūviu.

Be to, glaudžiai bendradarbiaudami su kiekvienoje 
ES institucijoje ir įstaigoje paskirtais duomenų 
apsaugos pareigūnais toliau visus metus stengėmės 
didinti informuotumą ir teikti rekomendacijas, kad 
padėtume ugdyti duomenų apsaugos kultūrą ES 
institucijose. Ypač verta paminėti:

• vasario mėn. priimtas gaires dėl atskirų asmenų 
teisių (duomenų subjektų teisės);

• l iepos mėn. priimtą poziciją nusakantį 
dokumentą dėl duomenų perdavimo ir

• gruodžio mėn. priimtas gaires dėl interesų 
konflikto;

• s u  d u o m e n ų  v a l d y t o j a i s  s u r e n g t u s 
kelis susitikimus, skirtus konkretiems ES 
administracijos duomenų apsaugos klausimams 
aptarti;

• tris Europos viešojo administravimo mokykloje 
(EUSA) surengtas konferencijas ir vieną 
duomenų apsaugos koordinatoriams skirtą 
praktinį seminarą;

• birželio ir lapkričio mėn. surengtus du duomenų 
apsaugos pareigūnų susitikimus.

Aktyvesnės politinės konsultacijos

2014 m. peržiūrėjome, kaip vykdome savo teisinę 
pareigą konsultuoti institucijas. Savo birželio mėn. 
priimtame politiniame dokumente „EDAPP – ES 
institucijų patarėjas politikos ir teisėkūros klausimais. 
Dešimties metų patirtis“ dar kartą atkreipėme 
dėmesį į  nešališkumo, vientisumo, skaidrumo ir 
pragmatizmo principus, kuriais vadovaujamės, ir 
įsipareigojimą užtikrinti platų, visuotinį ir aktyvų 
bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais. 
Rengdami mokymus ir teikdami bendro pobūdžio 
ir konkretiems sektoriams skirtas rekomendacijas, 
siekiame ugdyti atskaitomybės kultūrą visose 
institucijose ir ES įstaigose, kad jos galėtų priimti 
informacija pagrįstus sprendimus, susijusius su naujų 
pasiūlymų poveikiu duomenų apsaugai. Siekdami 
užmegzti bendradarbiavimą, jau kreipėmės į mažiau 
žinomus subjektus, įskaitant Komisijos Vidaus rinkos 
ir paslaugų generalinį direktoratą (MARKT GD) ir 
Tarybai pirmininkaujančias valstybes nares, kurie 
vis labiau suvokia duomenų apsaugos svarbą. Be 
to, pradėjome palaikyti reguliarius ryšius ir dalytis 
informacija su Pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir 
tarptautinėmis įstaigomis, įskaitant Europos Tarybą.

2014 m. kovo mėn. pradėjome duomenų apsaugos, 
konkurencijos ir vartotojų teisės sąveikos analizę 
ir paskelbėme išankstinę nuomonę dėl privatumo 
ir konkurencingumo didžiųjų duomenų amžiuje. Šia 
tema diskusijos prasidėjo 2014  m. birželio mėn. 
įvykusiame praktiniame seminare, kuriame dalyvavo 
visų trijų teisės sričių ekspertai iš ES ir JAV.

Po konstruktyvaus ir tikslingo dialogo su 
institucijomis, aiškiai įsipareigojome sukurti 
„politinių priemonių rinkinį“, įskaitant temines 
arba sektorines gaires, kurios padėtų politikos 
formuotojams ir įstatymų kūrėjams suprasti 
pagrindinių teisių į privatumą ir duomenų apsaugą 
konkrečiuose sektoriuose svarbą.

2014  m. lapkričio mėn. pristatėme pirmąją šio 
rinkinio priemonę, iš esmės susijusią su finansinių 
paslaugų srities, kurioje pastaraisiais metais 
buvo vykdomos intensyvios teisėkūros reformos, 
reglamentavimu. Mūsų sektorinės gairės pagrįstos 
įžvalgomis, gautomis per 2014  m. vasario mėn. 
MARKT GD surengtą seminarą.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/Guidelines
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Publications/Papers
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Publications/Papers
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision/Guidelines
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PolicyP/14-06-04_PP_EDPSadvisor_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
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Naujos duomenų apsaugos 
teisinės sistemos kūrimas: „Ar ji 
netrukus taps realybe?“

Duomenų apsaugos sistemos reforma tapo 
vienu didžiausių ir sudėtingiausių uždavinių, kurį 
pastaraisiais metais turėjo spręsti ES įstatymų 
kūrėjai. Rengiant du pasiūlymų projektus (Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento pasiūlymas 
ir Direktyvos dėl asmens duomenų tvarkymo 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo 
ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais pasiūlymas) 
sulaukta didelio susidomėjimo nacionaliniu, 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis. 2014  m. 
svarbiausiais derybų etapais EDAPP toliau glaudžiai 
bendradarbiavo su Parlamentu, Taryba ir Komisija.

Bendradarbiavimas

2014 m., kaip ir 2013 m., vykdėme naujos antrosios 
kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) 
priežiūros koordinavimo grupės sekretoriato 
funkcijas ir pirmininkavome sistemos EURODAC, Vizų 
informacinės sistemos (VIS) ir Muitinės informacinės 
sistemos (MIS) priežiūros koordinavimo grupėms.

Taip pat toliau aktyviai prisidėjome prie 29 straipsnio 
duomenų apsaugos darbo grupės (29  straipsnio 
darbo grupė) darbo, kuriai mūsų pranešėjai padėjo 
rengti nuomones dėl tolesnių veiksmų, susijusių 
su nuomone dėl teisėtų interesų (konsultacijos 
su suinteresuotaisiais subjektais ir jų nuomonių 
analizė), o  pranešėjo padėjėjai padėjo rengti 
nuomonę ir darbo dokumentą dėl elektroninių ryšių 
stebėjimo žvalgybos ir nacionalinio saugumo tikslais, 
taip pat dokumentą dėl tarptautinio vykdymo 
užtikrinimo koordinavimo susitarimo.

Technologinė plėtra ir duomenų 
apsauga

Populiarėjančių išmaniųjų mobiliųjų prietaisų 
poveikis ir didelis saugumo incidentų skaičius buvo 
pagrindinės 2014 m. temos, apie kurias, įskaitant 
kitus technologinės plėtros klausimus, informavome 
EDAPP naujienlaiškiuose.

Technologinius aspektus taip pat aptarėme savo 
priežiūros srities politinėse nuomonėse, pastabose 
ir sprendimuose, taip pat gairėse, pvz., elektroninių 
ryšių gairėse, dėl kurių buvo konsultuojamasi 
2014 m.

2014 m. sukūrėme EDAPP IT politikos laboratoriją, 
aprūpintą įranga ir priemonėmis, kurios gali būti 
panaudotos tam tikrų mūsų priežiūros darbo 
srityje naudojamų produktų ar sistemų privatumo 
aspektams įvertinti.

IT laboratorija jau veikia ir ją papildysime mobiliuoju 
IT priemonių rinkiniu, kad, atlikdami patikrinimus 
ir auditą, galėtume vietoje vykdyti demonstracijas, 
atlikti eksperimentus ir (arba) techninius bandymus.

Taip pat daugiau dėmesio skyrėme inžineriniams 
duomenų apsaugos ir privatumo aspektams. 
2014  m., bendradarbiaudami su nacionalinėmis 
duomenų apsaugos institucijomis, pramonės ir 
akademinės bendruomenės kūrėjais ir tyrėjais ir 
pilietine visuomene, sukūrėme Privatumo internete 
inžinerijos tinklą (IPEN). Iniciatyvos tikslas – parengti 
inžinerijos praktiką, kurioje būtų aptarti privatumo 
aspektai ir kuri skatintų inžinierius integruoti 
privatumo mechanizmus į  interneto standartus, 
paslaugas ir taikomąsias programas.

Pirmasis IPEN praktinis seminaras, kurį surengėme 
kartu su duomenų apsaugos pareigūnais ir kitomis 
organizacijomis, įvyko 2014  m. rugsėjo 26  d. 
Berlyne. Praktiniame seminare buvo aptartas 
praktinis požiūris, kuris padėtų nustatyti veikiančių 
technologijų privatumo spragas ir rasti naudingus 
sprendimo būdus. 2015  m. tinklas toliau bus 
plečiamas ir su juo susijusi veikla bus vykdoma 
laikantis 2014 m. nustatyto veiksmų plano.

Teismo bylos

Kalbant apie Teismo veiklą, pažymėtina, kad 
Teisingumo Teismas leido mums dalyvauti 
nagrinėjant apeliacinį skundą, kurį su skaidrumu 
ir galimybe susipažinti su dokumentais susijusioje 
byloje C-615/13  P  pateikė „ClientEarth“ ir „PAN 
Europe“, ir šiame posėdyje pateikėme rašytines 
pastabas.

Informacija ir komunikacija

Informacinės ir komunikacinės veiklos vaidmuo 
didinant informuotumą apie EDAPP, jo įgaliojimus, 
politiką ir sprendimus yra svarbus.

2014  m. informaciją apie EDAPP darbą teikėme 
įvairiuose renginiuose, pvz., per sausio mėn. 
surengtą duomenų apsaugos dieną, gegužės mėn. – 
ES atvirų durų dieną ir keturiose Europos viešojo 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Newsletters
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/IPEN_Workshop
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administravimo mokykloje (EUSA) surengtose 
dalykinėse pietų konferencijose.

Pagal savo kompetenciją atsakėme į 132 rašytinius 
piliečių prašymus suteikti informacijos, 38 rašytinius 
spaudos atstovų prašymus suteikti informacijos ir 
42 prašymus surengti interviu.

2014  m. pabaigoje turėjome 2373  naujienlaiškio 
prenumeratorius, o „Twitter“ paskyroje naujienas 
sekė 2000 naudotojų. EDAPP svetainėje apsilankė 
194  637 lankytojai, o  savo patalpose surengėme 
septynis studijų vizitus. Visi šie rodikliai patvirtina 
nuomonę, kad vis labiau tampame vienu pagrindinių 
informacijos duomenų apsaugos klausimais šaltinių 
ES lygmeniu.

Žmogiškieji ištekliai, 
administracija ir biudžetas

2014  m. EDAPP skirtas 8  018  796 EUR biudžetas, 
kuris, palyginti su 2013 m. biudžetu, padidėjo 4,66 %.

2014  m. toliau visapusiškai laikėmės ES griežtos 
taupymo ir biudžeto konsolidavimo politikos ir 
besąlygiškai vadovavomės Komisijos pasiūlytomis 
gairėmis. Vis dėlto į savo biudžeto planą turėjome 
įtraukti reikalingus asignavimus, kad galėtume 
laikytis teisės aktuose nustatytų įpareigojimų, 
susijusių su EDAPP narių įgaliojimų pabaiga.

Komisijos rekomendacijas dėl griežtos taupymo 
politikos įgyvendinome trečius metus iki 0  % 
sumažindami arba įšaldydami didžiąją dalį savo 
kreditų ir iš esmės sumažindami pagrindines 
biudžeto išlaidų kategorijas, pvz., vertimai (–17 %), 
leidiniai (–25 %) ir institucijų veikla (–17 %).

Vėluojant atlikti naujos Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno komandos atrankos procedūrą 
reikėjo iš dalies pakeisti biudžetą, kad 2014  m. 
birželio mėn. būtų grąžintos nepanaudotos ES 
bendrojo biudžeto lėšos, susijusios su laikinu 
įgaliojimų pratęsimu.

2014  m. mūsų biudžeto įvykdymo lygis viršijo 
nustatytą 85 % ribą.

2014  m. buvo ypač sėkmingi metai žmogiškųjų 
išteklių srityje. Viena vertus, 2014 m. sausio mėn. 
įsigaliojusiuose naujuose tarnybos nuostatuose buvo 
reikalaujama atnaujinti daugumą įgyvendinimo 
priemonių. Visas įgyvendinimo taisyklių rinkinys 
buvo patvirtintas iki metų pabaigos.

Kita vertus, taip pat buvo priimta įvairių svarbių 
politinių dokumentų, visų pirma susijusių su nauja 
mokymosi ir vystymosi politika ir jos įgyvendinimu, 
dviem bandomaisiais projektais ir dokumentais DNR, 
streso ir vidaus komunikacijos klausimais. Galiausiai 
buvo priimtas ir darbuotojams pristatytas naujas 
EDAPP elgesio kodeksas.

Keli svarbiausi EDAPP veiklos 
rodikliai 2014 m.

➔➔ Priimtos 144 išankstinės patikros 
nuomonės ir 26 neišankstinės 
patikros nuomonės.

➔➔ Gauta 110 skundų, iš kurių 
39 – priimtini.

➔➔ Surengtos 48 konsultacijos dėl 
administracinių priemonių.

➔➔ Atliktos 4 patikros vietoje ir 4 vizitai.

➔➔ Paskelbti 2 gairių rinkiniai, 1 poziciją 
nusakantis dokumentas.

➔➔ Priimta 14 nuomonių dėl teisės aktų 
ir 1 išankstinė nuomonė.

➔➔ Paskelbta 13 oficialių pastabų 
rinkinių.

➔➔ Paskelbti 33 neoficialių pastabų 
rinkiniai.

2013–2014 m. strategija

Siekdami didinti savo pagrindinės veiklos poveikį 
duomenų apsaugai Europos lygmeniu, savo 2013–
2014 m. strategijoje nustatėme įvairius strateginius 
uždavinius. Kad įvertintume, kaip įgyvendiname 
šiuos uždavinius, apibrėžėme veiklą, kuri yra labai 
svarbi siekiant nustatytų tikslų. Lentelėje nurodyti 
susiję pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR) 
padeda mums stebėti ir prireikus koreguoti savo 
darbo poveikį ir išteklių naudojimo efektyvumą.

Šiame skyriuje atsiskaitome už 2014  m. vykdytą 
veiklą, atsižvelgdami į  strateginius uždavinius 
ir 2013–2014  m. strategijoje nustatytą veiksmų 
planą. Veikla, kuria įgyvendinamas veiksmų planas, 
apibendrinta 2014  m. bendroje apžvalgoje (žr. 
pirmiau).
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Apskritai rezultatai rodo, kad mūsų vykdomos 
veiklos tendencijos yra teigiamos. Strategija iš esmės 
yra tinkamai įgyvendinama, ir šiame etape nėra 
poreikio imtis jokių taisomųjų priemonių.

Be to, 2015 m. kovo mėn. priimtoje 2015–2019 m. 
strategijoje bus reikalaujama atlikti PVRR vertinimą, 
kad būtų atsižvelgta į naujos strategijos uždavinius ir 
prioritetus. Todėl siekiant užtikrinti PVRR nuoseklumą 
ir tinkamumą, gali būti nustatytas vienas ar daugiau 
naujų PVRR, dėl kurių prieš juos paskelbiant bus 
surengtos išsamios vidaus konsultacijos.

PVRR rezultatų lentelėje pateikiamas trumpas PVRR 
aprašymas ir apskaičiavimo metodai.

Dažniausiai rodikliai vertinami pagal pradinius 
planinius rodiklius. 2013 m. rezultatais, susijusiais su 
trimis rodikliais, buvo remiamasi 2014 m.

PVRR indėlis įgyvendinant strateginius uždavinius 
yra toks:

1. ES institucijose ir įstaigose ugdyti duomenų 
apsaugos kultūrą, kad jos žinotų savo pareigas ir 
atsiskaitytų už duomenų apsaugos reikalavimų 
vykdymą.
1, 2 ir 3 PVRR. Visi planiniai rodikliai pasiekti.

2. Užtikrinti, kad ES teisės aktų leidėjai (Komisija, 
Parlamentas ir Taryba) žinotų duomenų 
apsaugos reikalavimus ir kad duomenų apsauga 
būtų įtraukta į naujus teisės aktus.
4 ir 5 PVRR. 5 PVRR planinis rodiklis 
pasiektas. 4 PVRR rezultatai atitinka 2013 m. 

rezultatus, susijusius su oficialiomis ir 
neoficialiomis pastabomis, nors 2014  m. 
pateikta mažiau nuomonių. Viena vertus, taip 
atsitiko dėl didesnės atrankos ir, kita vertus, dėl 
to, kad keletą savo iniciatyvų, kurias nustatėme, 
Komisija arba išbraukė, arba vėlavo įgyvendinti 
(pvz., TAXUD derybos su PPO ir Rusija).

3. Gerinti gerą bendradarbiavimą su duomenų 
apsaugos institucijomis (DAI), ypač su 29 
straipsnio darbo grupe, siekiant užtikrinti 
didesnį duomenų apsaugos ES nuoseklumą.
2013  m. rezultatai lems 6 PVRR planinį 
rodiklį. 2014 m. pasiekti puikūs rezultatai, 
nes jie gerokai viršija planinį rodiklį.
7 PVRR yra susijęs su 1, 2 ir 3 strateginiais 
uždaviniais. Planinis rodiklis buvo gerokai 
viršytas.

4. Parengti veiksmingą komunikacijos strategiją.
2013  m. rezultatai lems 8 PVRR planinį 
rodiklį. Šiuo atžvilgiu apsilankymų skaičius 
EDAPP svetainėje 2014  m. sumažėjo. 
Pagrindinė priežastis – vėlavimas paskirti naują 
EDAPP ir jo pavaduotoją. Vieniems metams 
pratęsus įgaliojimus, priimta mažiau naujų 
sprendimų ar įgyvendinta mažiau projektų. 
Dėl šios priežasties mažėjo domėjimasis mūsų 
svetaine.

5. Gerinti EDAPP žmogiškųjų, finansinių, techninių 
ir organizacinių išteklių naudojimą (užtikrinant 
tinkamus procesus, kompetenciją ir žinias).
9 ir 10 PVRR. Abu planiniai rodikliai pasiekti.
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PVR Aprašyma 2013 m. rezultatai 2014 m. rezultatai Planinis 
rodiklis 

1 PVR Surengtų patikrinimų ir (arba) vizitų 
skaičius.
Vertinimas: palyginti su planiniu 
rodikliu.

3 vizitai.
8 patikros.

4 vizitai.
4 patikros. 

Bent 8

2 PVR Vien mūsų arba kartu su kitais 
surengtų informuotumo didinimo ir 
mokymo reginių (praktinių seminarų, 
susitikimų, konferencijų, mokymų ir 
seminarų) ES institucijose ir įstaigose 
skaičius. 

Vertinimas: palyginti su planiniu 
rodikliu.

4 mokymai.
4 praktiniai 
seminarai (3 
bendradarbiaujant 
su ITP).

8 
(3 EUSA, 1 DAK, 
2 DAP, 1 EVAI, 
1 COMM GD).

8 (praktiniai 
seminarai + 
mokymai).

3 PVR DAP / DAK pasitenkinimas mokymu ir 
konsultacijomis.
Vertinimas: DAP / DAK pasitenkinimo 
tyrimas, pradedamas kaskart, kai 
organizuojamas mokymas arba 
teikiamos konsultacijomis.

Įvadinis DAP mo-
kymas: 70 % tei-
giamų atsiliepimų 
EGA persona-
lo mokymas: 
92 % teigiamų 
atsiliepimų 

100 % 60% teigiamų 
atsiliepimų.

4 PVR Teisės aktų leidėjui EDAPP pateiktų 
oficialių ir neoficialių pastabų skaičius.
Vertinimas: palyginti su praėjusiais 
metais.

Nuomonių – 20
Oficialių pastabų 
– 13
Neoficialių 
pastabų – 33

Nuomonių – 15
Oficialių pastabų 
– 13
Neoficialių pasta-
bų – 33

2013 m. kaip 
atskaitos 
taškas. 

5 PVR Mūsų politikos priemonių sąraše 
nustatytų priemonių įgyvendinimo 
rodiklis.
Vertinimas: „Raudonųjų“ iniciatyvų 
(tų, kurioms nustatytas terminas 
pateikti pastabas praėjo), įgyvendintų 
pagal 2013 m. priemonių sąrašą, 
procentinė dalis.

90 % (18/20) 89 % 90 %

6 PVR Atvejų, kuriuos nagrinėjo 29 
straipsnio darbo grupė ir į kurių 
nagrinėjimą EDAPP įnešė svarų indėlį 
raštu, skaičius.
Vertinimas: palyginti su praėjusiais 
metais.

13 27 2013 m. kaip 
atskaitos 
taškas.

7 PVR Atvejų, kai konsultuota apie 
technologinius pokyčius, skaičius.
Vertinimas: palyginti su planiniu 
rodikliu.

21 58 20

8 PVR Apsilankymų EDAPP svetainėje 
skaičius.
Vertinimas: palyginti su praėjusiais 
metais.

293 029 (+63 %, 
palyginti su 
2012 m.).

194 637 2013 m. kaip 
atskaitos 
taškas.

9 PVR Biudžeto įgyvendinimo rodiklis.
Vertinimas: surengtų mokymų dienų 
skaičius, padalytas iš numatyto 
mokymų dienų skaičiaus.

84,7 % 85,8 % 85 %

10 PVR Surengtų EDAPP personalo mokymų 
rodiklis.
Vertinimas: surengtų mokymų dienų 
skaičius, padalytas iš numatyto 
mokymų dienų skaičiaus.

85 % 87,4 % 80 %
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PRIEŽIŪRA IR ĮGYVENDINIMO 
UŽTIKRINIMAS

Viena pagrindinių EDAPP pareigų – vykdyti 
nepriklausomą Europos institucijų ar įstaigų 
atliekamų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą. 
Teisinis EDAPP veiklos pagrindas – Duomenų 
apsaugos reglamentas (EB) Nr.  45/2001, kuriuo 
nustatomos įvairios duomenis tvarkančių subjektų 
pareigos ir asmenų, kurių asmens duomenys yra 
tvarkomi, teisės.

Su priežiūra susijusios užduotys yra labai įvairios, 
pradedant konsultacijomis ir parama duomenų 
apsaugos pareigūnams, kurie atlieka rizikingo 
duomenų tvarkymo operacijų išankstinę patikrą, ir 
baigiant tyrimais, įskaitant patikras vietoje ir 
skundų nagrinėjimą. Tolesni patarimai ES 
administracijai gali būti teikiami konsultuojant dėl 
administracinių priemonių ir skelbiant temines 
gaires.

Mūsų strateginis tikslas

Ugdyti „duomenų apsaugos kultūrą“ ES 
institucijose ir įstaigose, kad jos žinotų savo 
pareigas ir atsiskaitytų už duomenų apsaugos 
reikalavimų vykdymą.

Duomenų apsaugos pareigūnai

2014 m. gavome pranešimus apie ES institucijose 
paskirtus 9 naujus duomenų apsaugos pareigūnus 
(DAP).

Dalyvavome birželio mėn. Briuselyje įvykusiame 
DAP susitikime (kurį surengė Europos Parlamentas 
ir Europos Komisija) ir lapkričio mėn. Salonikuose 
įvykusiame susitikime (kurį surengė Europos 
profesinio mokymo plėtros centras, CEDEFOP).

Birželio mėn. įvykusiame susitikime pristatėme 
naujausią informaciją apie ES duomenų apsaugos 
teisės aktų reformą ir su duomenų apsauga susijusią 
teismų praktiką. Susitikime taip pat atsirado tinkama 
proga pristatyti savo gaires dėl duomenų subjektų 
teisių, o  po šio pristatymo surengtos išsamios 
diskusijos, kaip praktiškai nagrinėti tokius prašymus.

CEDEFOP surengtame susitikime buvo proga 
aptarti naujus EDAPP įgaliojimus ir tarptautinį DAP 

vaidmenį. Taip pat pristatėme 2014 m. liepos mėn. 
priimtą mūsų poziciją nusakantį dokumentą dėl 
duomenų perdavimų ir gaires dėl interesų konflikto; 
po pristatymo surengtos įdomios diskusijos. Taip 
pat palankiai įvertinta mūsų naujausia informacija 
saugumo ir technologijų klausimais, visų pirma 
atsižvelgiant į  EDAPP patirtį naudojant debesiją 
ir sprendžiant saugumo pažeidimo klausimus. 
Taip pat aptarėme kai kuriuos svarbius klausimus, 
kuriuos sprendėme dirbdami su priežiūra ir vykdymo 
užtikrinimu susijusį darbą, pvz., konsultacijų 
procedūra CCA (Collège des Chefs d’administration), 
DPA dalyvavimas nagrinėjant skundus ir teisių 
atidėjimo pagal Reglamento 20 straipsnį svarba.

2014  m. birželio mėn. surengėme DPA skirtą 
mokymo sesiją, po kurios įvyko DPA susitikimas. Be 
to, buvo surengti individualūs EDAPP darbuotojų ir 
DAP susitikimai atsižvelgiant į pastarųjų poreikį gauti 
rekomendacijas. Dažni konsultaciniai vizitai taip pat 
padėjo patenkinti specifinius DAP poreikius.

Atsižvelgdami į  didėjantį užklausų telefonu 
skaičių, sukūrėme pagalbos DAP liniją, kuri 
veikia nustatytomis savaitės darbo valandomis, 
o  informaciją teikia EDAPP darbuotojai. Pagalbos 
linija suteikia mums galimybę greitai ir informatyviai 
teikti konkrečias rekomendacijas DAP rūpimais 
paprastais klausimais ir padeda stiprinti gerą 
EDAPP ir DAP bendruomenės ES institucijose 
bendradarbiavimą ir ryšius. 2014 m. pagalbos linija 
sulaukė vidutiniškai 4 skambučių per mėnesį.

Išankstinė patikra

Didelis skaičius (80 % 2014 m.) rizikingų duomenų 
tvarkymo operacijų, apie kurias mums buvo 
pranešta, yra susijusios su visoms ES institucijoms ir 
įstaigoms bendromis administravimo procedūromis, 
pvz., personalo įdarbinimu, metiniu darbuotojų 
vertinimu arba administracinių tyrimų atlikimu.

Atsižvelgdami į  didelį 2013 ir 2014  m. gautų 
pranešimų skaičių ir dar didesnį rekomendacijų, 
kuriomis reikia vadovautis, skaičių, nustatėme 
k r i t e r i j u s ,  p a d ė s i a n č i u s  g e r i a u  a t r i n k t i 
rekomendacijas, kurių įgyvendinimą stebime. 
Ši atranka leidžia mums daugiausia dėmesio 
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skirti rizikingų duomenų tvarkymo operacijų 
valdymui. Kitų mūsų rekomendacijų įgyvendinimą, 
atsižvelgdami į  atskaitomybės principą, stebi 
atitinkamos institucijos ar įstaigos duomenų 
apsaugos pareigūnas.

Išankstinės patikros suteikia sisteminių žinių apie ES 
institucijų ir įstaigų veiklą ir sudaro sąlygas EDAPP 
suprasti duomenų apsaugos principų įgyvendinimo 
būdus ar trūkumus. Išankstinės patikros yra mūsų 
žinių matrica; tai, kad priimama daug nuomonių, 
padeda tobulinti kitas priežiūros priemones, 
pvz., patikrinimus, apklausas, tyrimus, atitikties ir 
konsultacinius vizitus.

2014  m. gavome 80 pranešimų dėl išankstinių 
patikrų, iš kurių viena vėliau buvo atšaukta. Toliau 
darėme pažangą tvarkydami 2013 m. gautų ex post 
pranešimų žurnalą.

2014 m. priėmėme 144 nuomones dėl išankstinių 
patikrų (apytiksliai 58 % daugiau nei 2013 m.) ir 26 
nuomones dėl neišankstinių patikrų (24 % daugiau 
nei 2013 m.)1. Iš viso išnagrinėjome 185 pranešimus 
ir dėl kai kurių priėmėme bendras nuomones. 
Nagrinėjome pačius įvairiausius klausimus, o  kai 
kurie iš jų aptarti išsamioje šios ataskaitos versijoje.

Skundai

Viena pagrindinių EDAPP pareigų, nustatytų 
Reglamente (EB) Nr.  45/2001, – „nagrinėti ir tirti 
skundus“, taip pat „savo iniciatyva arba remiantis 
skundu, vykdyti tyrimus“ (46 straipsnis).

2014  m. EDAPP gavo 110 skundų, o  tai yra 41  % 
daugiau, palyginti su 2013 m. Iš jų 72 skundai buvo 
nepriimtini, nes daugumą jų turėjo nagrinėti ne 
ES institucija ar įstaiga, o  nacionalinio lygmens 
institucija.

Likusius 39 skundus reikėjo ištirti atidžiau (tokių 
skundų buvo apytiksliai 30  % daugiau, palyginti 
su 2013 m.). Be to, 18 ankstesniais metais pateiktų 
priimtinų skundų (trys 2011 m., trys 2012 m. ir dvylika 
2013 m.), 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis vis dar 
buvo tiriami, peržiūrimi ar stebimi.

1 Jeigu EDAPP gauna pranešimą, tačiau duomenų tvarkymo 
operacija nepatenka į 27 straipsnio taikymo sritį, jis vis tiek 
gali pateikti rekomendacijas. 

Atitikties stebėjimas

EDAPP privalo stebėti, kaip taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 45/2001, ir užtikrinti, kad jis būtų taikomas. Ši 
stebėjimo veikla vykdoma keliais būdais: periodiškai 
du kartus per metus atliekant bendrąsias apklausas 
arba imantis tikslingesnės stebėjimo veiklos, pvz., 
vizito arba patikrinimo.

Neseniai sukūrėme naujos rūšies vizito vietoje 
formą, vadinamą konsultaciniais vizitais, per 
kuriuos du EDAPP darbuotojai skiriami teikti 
konsultacijas vietoje. Šios rūšies vizitas yra praktinė 
priemonė, skirta konkrečioms problemoms spręsti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui gerinti 
ir tikrinamos įstaigos atskaitomybei didinti. Vienu 
atveju po konsultacinio vizito EDAPP darbuotoją 
išsiuntėme į trumpą komandiruotę.

2014  m. sausio–gruodžio mėn. apsilankėme 
keturiose ES agentūrose: Europos investicijų fonde, 
ES palydovų centre, Europos GNSS agentūroje ir ES 
saugumo studijų institute.

2014 m. toliau stebėjome, kaip įgyvendinamos po 
ankstesnių patikrinimų pateiktos rekomendacijos. 
Be to, tikrinome FRONTEX ir Europos Parlamento 
veiklą ir Europos Komisijoje ir Taryboje atlikome 
tikslinį patikrinimą, susijusį su asmens sveikatos 
duomenimis.

Konsultacijos dėl administracinių 
priemonių

EDAPP nuomones duomenų apsaugos klausimais 
skelbia ES institucijos prašymu arba savo iniciatyva. 
EDAPP gali pateikti nuomonę arba priimti sprendimą 
ar bet kurį kitą bendro pobūdžio administracinį 
aktą, susijusį su atitinkamos ES institucijos 
tvarkomais asmens duomenimis (28  straipsnio 
1  dalis). EDAPP taip pat gali teikti konsultaciją 
konkrečiais duomenų tvarkymo veiklos arba 
Reglamento aiškinimo klausimais (46  straipsnio 
d punktas).

Konsultacijų valdymui taikomas atskaitomybės 
principas. ES institucijos pirmiausia turėtų imtis 
vidaus konsultacijų su savo DAP ir užtikrinti jo 
dalyvavimą tais atvejais, kai rengiamos priemonės, 
turinčios poveikį teisei į duomenų apsaugą. Jeigu 
DAP negali pasiūlyti tinkamo sprendimo būdo, 
tuomet galima konsultuotis su EDAPP. Konsultacijos 
turi būti susijusios su naujais arba sudėtingais 
klausimais (precedento atitinkamoje srityje 
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neturintis klausimas, doktrinos nebuvimas arba 
neaiški tam tikrų Reglamento sąvokų apibrėžtis).

2014 m. gavome 48 prašymus surengti konsultacijas 
dėl administracinių priemonių. Nagrinėjome pačius 
įvairiausius klausimus, o  kai kurie iš jų aptarti 
išsamioje šios ataskaitos versijoje.

Duomenų apsaugos 
rekomendacijos

2014 m. vasario mėn. paskelbėme gaires dėl fizinių 
asmenų teisių, susijusių su asmens duomenų 
tvarkymu.

Gairių turinys pagrįstas EDAPP pozicijomis 
duomenų subjektų teisių srityje, kurios buvo 
išdėstytos įvairiose EDAPP nuomonėse ES duomenų 
tvarkymo operacijų klausimais. Gairėse aprašomos 
mūsų pozicijos ir rekomendacijos dėl atitinkamų 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 principų ir pateikiama 
informacija apie dabartinę geriausią patirtį ir kitus 
susijusius klausimus. Pavyzdžiui, jose atkreipiamas 
dėmesys į  platų Reglamente įtvirtintos asmens 
duomenų sąvokos turinį, pagal kurį asmens 
duomenys reiškia daug daugiau nei vien konkretaus 
asmens vardą ir pavardę.

2014 m. liepos 14 d. priėmėme poziciją dėl duomenų 
perdavimų nusakantį dokumentą, kurio paskirtis – 
pateikti ES institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas, 
kaip aiškinti ir taikyti Reglamente (EB) Nr. 45/2001 
nustatytas taisykles tarptautiniu lygmeniu 
perduodant asmens duomenis.

Savo rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriame 
metodinei analizei, kurią ES institucijos ir įstaigos 
turi atlikti prieš perduodamos asmens duomenis 
trečiosioms valstybėms arba tarptautinėms 
organizacijoms.

Jose pateikiami pavyzdžiai, kuriais siekiama 
palengvinti duomenų valdytojų ir duomenų 
apsaugos pareigūnų (DAP) užduotį taikyti šias 
taisykles, taip pat pateikiamas kontrolinis sąrašas, 
kuriame nurodomi Reglamento (EB) Nr.  45/2001 
9 straipsnio taikymo etapai. Dokumente taip pat 
pateikiama svarbi informacija apie EDAPP funkcijas 
priežiūros ir vykdymo užtikrinimo srityje, susijusias 
su duomenų perdavimu.

2014  m. gruodžio mėn. paskelbėme gaires dėl 
asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir skelbimo 
atsižvelgiant į  interesų konflikto valdymo ES 
institucijose ir įstaigose deklaracijas. Gairėse ES 
institucijoms ir įstaigoms pateikiamos praktinės 
rekomendacijos dėl duomenų apsaugos taisyklių 
laikymosi ir pusiausvyros tarp viešojo skaidrumo 
intereso ir atskiro asmens teisių į  privatumą ir 
duomenų apsaugą nustatymo. Užtikrinus tokią 
pusiausvyrą, galima sustiprinti institucijų pastangas 
siekti didesnio visuomenės ir šių institucijų 
darbuotojų pasitikėjimo.

Siekdami užtikrinti didesnę ES institucijų 
atskaitomybę, dažnai rengiame mokymus 
DPA, DAK ir duomenų valdytojams ir teikiame 
rekomendacijas, kad jie galėtų geriau suprasti 
duomenų apsaugos principus ir galimas savo 
pareigas.

2014  m. sausio 28  d. – ES duomenų apsaugos 
dieną – dalyvavome Europos Komisijoje surengtame 
DAK susitikime, kuriame perskaitėme pranešimą 
apie Reglamentą (EB) Nr.  45/2001 atsižvelgiant 
į dabartinę bendros duomenų apsaugos sistemos 
reformą. Šia proga galėjome su DAK aptarti 
Reglamento kaip ES valstybės tarnybai skirtos 
priemonės specifiką ir galimus patobulinimus, 
kuriuos būtų galima palankiai vertinti atliekant šios 
priemonės peržiūrą.

2014 m. birželio 13 d. surengėme bendro pobūdžio 
ES institucijų ir įstaigų DAP mokymus, kuriuose 
daugiausia dėmesio skyrėme pranešimo formos 
pildymui.

Gavę prašymą taip pat surengėme kai kurių 
agentūrų (FRONTEX) darbuotojams ar jų DPA 
(ECDC, ESSSI, EIF) skirtas konkrečias mokymo sesijas 
ir vieną mokymo sesiją, skirtą Tarybos, Regionų 
komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
stažuotojams.

2014  m. birželio ir gruodžio mėn. perskaitėme 
pranešimus Europos viešojo administravimo 
instituto (EVAI) surengtuose mokymo kursuose 
Mastrichte, kuriuose dalyvavo DAP, DAK ir duomenų 
valdytojai. Aptarėme Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
specifiką, EDAPP vaidmenį priežiūros ir vykdymo 
užtikrinimo srityje ir pristatėme du atvejo tyrimus, 
iš kurių vienas buvo susijęs su tarptautiniais asmens 
duomenų perdavimais, o kitas – su teise susipažinti 
su dokumentais padavus skundą.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Papers/14-07-14_transfer_third_countries_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Papers/14-07-14_transfer_third_countries_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/74
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/74
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/74
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POLITIKA IR 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 paskelbiant 
oficialią nuomonę, tačiau EDAPP taip pat gali teikti 
rekomendacijas komentarų ar politinių dokumentų 
forma.

Mūsų strateginis tikslas

Užtikrinti, kad ES teisės aktų leidėjai (Komisija, 
Parlamentas ir Taryba) būtų susipažinę su 
duomenų apsaugos reikalavimais ir duomenų 
apsaugą integruotų į naujus teisės aktus.

2014 m. prioritetai

Kalbant apie konkrečias iniciatyvas, pažymėtina, kad 
mūsų 2014 m. „priemonių sąraše“ buvo nustatytos 
penkios strateginę reikšmę duomenų apsaugai 
turinčios pagrindinės sritys. Mūsų darbas šiose 
srityse trumpai apibūdinamas toliau (daugiau 
informacijos galima rasti išsamioje ataskaitoje).

• Naujos duomenų apsaugos teisės sistemos 
kūrimas.

• Pasitikėjimo duomenų perdavimu pasauliniu 
lygmeniu atkūrimas po PRISM istorijos.

• Su ekonomikos augimo skatinimu ir skaitmenine 
darbotvarke susijusios iniciatyvos.

• Tolesnis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 
kūrimas.

• Finansų sektoriaus reforma.

Naujos duomenų apsaugos 
teisinės sistemos kūrimas „Ar ji 
netrukus taps realybe?“

Duomenų apsaugos sistemos reforma tapo 
vienu didžiausių ir sudėtingiausių uždavinių, kurį 

pastaraisiais metais turėjo spręsti ES įstatymų 
kūrėjai. Rengiant du pasiūlymų projektus (Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento pasiūlymas 
ir Direktyvos dėl asmens duomenų tvarkymo 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo 
ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais pasiūlymas) 
sulaukta didelio susidomėjimo nacionaliniu, 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis. 2014  m. 
svarbiausiais derybų etapais EDAPP toliau glaudžiai 
bendradarbiavo su Parlamentu, Taryba ir Komisija.

Pasitikėjimo duomenų perdavimu 
pasauliniu lygmeniu atkūrimas 
po PRISM istorijos

Žvalgybos agentūrų ir teisėsaugos institucijų 
vykdomas masinis ES piliečių sekimas, kuris buvo 
atskleistas 2013 m., aiškiai pažeidė atskirų asmenų 
teises į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Per 
viešą Europos Parlamento Pilietinių teisių komiteto 
posėdį EDAPP pasakė kalbą, kurioje išreiškė didelį 
susirūpinimą ir atkreipė dėmesį į poreikį ES įvertinti 
mūsų privatumo kontrolę. Šią poziciją išdėstėme 
savo 2014 m. vasario 20 d. nuomonėje dėl Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Pasitikėjimo ES ir JAV duomenų mainais atkūrimas“. 
Išreiškėme paramą Jungtinių Valstijų privatumo 
įstatymui ir raginome skatinti tarptautinius 
privatumo standartus kartu sparčiai įgyvendinant ES 
duomenų apsaugos sistemos reformas.

Su ekonomikos augimo skatinimu 
ir skaitmenine darbotvarke 
susijusios iniciatyvos

EDAPP konstruktyviai dalyvavo įvairiuose 
politiniuose dialoguose, pvz., konkurencingumo 
ir vartotojų apsaugos, interneto valdymo, vidaus 
rinkos veikimo, bendrosios skaitmeninės rinkos, 
muitinės ir žemės ūkio klausimais. Taip pat atidžiai 
stebėjome pokyčius, susijusius su „saugaus uosto“ 
susitarimu, ir Komisijos derybas dėl naujų prekybos 
susitarimų (pvz., TPIP, TISA) atsižvelgiant į jų galimą 
poveikį privatumui ir duomenų apsaugai.
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Tolesnis laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės kūrimas

2014  m. ES ne tik svarstė įvairias konkrečias 
iniciatyvas, susijusias, pvz., su Europolo ateitimi, 
Eurojustu ir prokuratūros sukūrimu, ginklų kontrole 
ir turto įšaldymu, bet ir darė didelę pažangą kurdama 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Toliau aktyviai 
padėjome kurti šią išsamią darbotvarkę.

Finansų sektoriaus reforma

EDAPP gausino savo praktinę patirtį, susijusią su 
duomenų apsaugos standartų taikymu projektavimo 
srityje ir finansinių paslaugų reglamentavimo 
įgyvendinimu. Paskelbėme pirmąjį savo sektorinių 
gairių rinkinį ir teikėme konsultacijas dėl konkrečių 
pasiūlytų priemonių, susijusių su akcininkų teisėmis, 
bankų sistemos atsparumu ir vertybinių popierių 
įsigijimo finansavimo skaidrumu.
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BENDRADARBIAVIMAS
EDAPP bendradarbiauja su kitomis duomenų 
apsaugos institucijomis siekdamas prisidėti prie 
nuoseklios duomenų apsaugos visoje Europoje. 
EDAPP bendradarbiauja ir su tomis priežiūros 
įstaigomis, kurios yra įsteigtos pagal buvusį ES 
trečiąjį ramstį, ir kuriant didelės apimties IT sistemas.

Mūsų strateginis tikslas

Gerinti bendradarbiavimą su duomenų 
apsaugos institucijomis, visų pirma su 29 
straipsnio darbo grupe, siekiant užtikrinti 
didesnį duomenų apsaugos nuoseklumą ES.

Siekdami užtikrinti didesnį duomenų apsaugos 
nuoseklumą ES, 2014 m. toliau aktyviai prisidėjome 
prie 29 straipsnio darbo grupės veiklos.

Būdamas šios darbo grupės narys, EDAPP padeda jai 
atlikti kai kuriuos darbus, kurie yra panašūs į didesnių 
DAI atliekamą darbą. Tačiau šis dalyvavimas yra 
pagrįstas atrankos metodu ir dėmesiu toms sritims, 
kuriose galime sukurti pridėtinę vertę, visų pirma ES 
lygmeniu, pvz., dalyvavimas rengiant darbo grupės 
nuomonę dėl teisėtų interesų arba nuomonę dėl 
atvirųjų duomenų. Taip pat aktyviai dalyvavome 
rengiant nuomones dėl pirštų atspaudų nuskaitymo 
prietaisų ir bepiločių orlaivių ir dėl daiktų interneto.

Tiesioginis bendradarbiavimas su nacionalinėmis 
institucijoms yra svarbus kuriant didelio masto 
tarptautines duomenų bazes, tokias kaip sistema 
EURODAC, Vizų informacinė sistema (VIS), 
antrosios kartos Šengeno informacinė sistema 
(SIS II) ir Muitinės informacinė sistema (MIS), nes 
būtina laikytis koordinuoto požiūrio į  priežiūrą. 
Šis bendradarbiavimo darbas yra papildomo 
pobūdžio, tačiau jis atliekamas atskirai nuo mūsų 
priežiūros veiklos šioje srityje (žr. 2 skyrių). 2014 m., 
kaip ir 2013  m., vykdėme naujos SIS II priežiūros 
koordinavimo grupės sekretoriato funkcijas ir 
pirmininkavome sistemos EURODAC, VIS ir MIS 
priežiūros koordinavimo grupėms. Be kitų, vykdėme 
ir šias funkcijas:

• užtikrinome tinkamą planavimą, kad būtų laiku 
skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai;

• koordinavome grupių susitikimus;

• rengėme susijusių dokumentų projektus ir juos 
platinome;

• palaikėme ryšį su grupių nariais laikotarpiais 
tarp susitikimų, kad būtų pasirengta kitiems 
susitikimams.

2014  m. birželio 5  d. EDAPP dalyvavo Strasbūre 
įvykusioje Europos duomenų apsaugos institucijų 
konferencijoje, kurią kartu rengė Europos Taryba ir 
Prancūzijos komisija CNIL (Commission Nationale de 
l’ Informatique et des Libertés).

2014 m. konferencijoje daugiausia dėmesio skirta 
DAI bendradarbiavimo siekiant geriau prisitaikyti 
prie globalizacijos būdams. Priimtoje rezoliucijoje 
buvo raginama, kad Europos Taryba, svarstydama 
galimybes atnaujinti 108-ąją konvenciją dėl 
asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu, stiprintų atskirų teisių 
apsaugą, visų pirma sukurdama nepriklausomas 
priežiūros institucijas, kurios galėtų užtikrinti 
vykdymą ir  veiksmingai bendradarbiautų 
tarpusavyje.

2014  m. spalio 12–16  d. Mauricijaus duomenų 
apsaugos biuras surengė tarptautinę konferenciją.

Į darbotvarkę buvo įtrauktos kelios temos, 
įskaitant tokias: privatumas ir duomenų apsauga 
besivystančiame pasaulyje; vieno langelio principo 
įgyvendinimas pasirenkant centralizaciją arba 
prieinamumą visuomenei; bendra priežiūra ar 
duomenų priežiūra; privatumas skaitmeniniame 
amžiuje – JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija; 
e. sveikata ir duomenų apsauga; etika, pagrindinės 
teisės ir didieji duomenys; tinklo neutralumas 
ir duomenų apsauga. Praktiniame seminare 
EDAPP kalbėjo atskaitomybės, o darbo grupėje – 
„privatumo be sienų“ klausimais, o direktorius darbo 
grupėje kalbėjo tinklo neutralumo klausimais.

Svarbu tai, kad per šią konferenciją įvykusioje 
uždaroje duomenų apsaugos institucijų sesijoje 
(spalio 13–14  d.) buvo priimtas tarptautinio 
bendradarbiavimo vykdymo užtikrinimo srityje 
susitarimas ir rezoliucija. Dėl šio projekto 
diskutuojama daug metų ir mes aktyviai rėmėme 
derybas. Sparti technologijų, pvz., debesijos 
kompiuterijos, didžiųjų duomenų ir daiktų interneto, 
plėtra aiškiai rodo, kad reikia sukurti sistemą, kuria 
naudodamosi duomenų apsaugos institucijos galėtų 
bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu.

http://www.privacyconference2014.org/media/16667/Enforcement-Cooperation-Agreement-adopted.pdf
http://www.privacyconference2014.org/media/16667/Enforcement-Cooperation-Agreement-adopted.pdf
http://www.privacyconference2014.org/media/16667/Enforcement-Cooperation-Agreement-adopted.pdf
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EDAPP taip pat perskaitė trumpą pranešimą 
uždaroje pagal IPEN iniciatyvą surengtoje sesijoje, 
kuri susilaukė didelio susidomėjimo.

Taip pat toliau dalyvavome pagrindiniuose 
susitikimuose arba teikėme pastabas dėl atitinkamų 
dokumentų, aptariamų Europos Taryboje (108-
osios konvencijos ir Konvencijos dėl elektroninių 
nusikaltimų konsultaciniai komitetai), EBPO, APEC, 
GPEN, Prancūziškai kalbančių šalių asmens duomenų 
apsaugos institucijų asociacijoje (AFAPDP), 

Iberijos Amerikos duomenų apsaugos tinkle, 
tarptautinėje darbo grupėje duomenų apsaugos 
telekomunikacijos srityje klausimais (Berlyno grupė) 
ir Tarptautinėje duomenų apsaugos ir privatumo 
priežiūros pareigūnų konferencijoje.

Prireikus ir kai įmanoma, taip pat stengiamės stebėti 
duomenų apsaugos pokyčius ES nepriklausančiose 
šalyse ir tarptautinių organizacijų, pvz., UNCHR, 
privatumo politiką, ir teikti su tuo susijusias 
konsultacijas ir pastabas.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
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TEISMO BYLOS
EDAPP teisę dalyvauti Teismo nagrinėjamose bylose 
ESTT pripažino su PNR susijusiose bylose (bylos 
C-317/04 ir C-318/04, 2005 m. kovo 17 d. nutartys). 
Teismas teisę dalyvauti byloje grindė Reglamento 
(EB) Nr.  45/2001 41  straipsnio 2  dalies antra 
pastraipa, kurioje nurodyta, kad EDAPP „atsako už 
Bendrijos institucijų ir įstaigų konsultavimą visais su 
asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais“. 
Ši užduotis konsultuoti taikoma ne tik atsižvelgiant 
į  šių institucijų ir organų tvarkomus asmens 
duomenis. Teismas EDAPP Reglamento 47 straipsniu 
suteikiamus įgaliojimus aiškino atsižvelgdamas 
į 41 straipsnio tikslus.

2014 m. EDAPP dalyvavo keliose Teismo nagrinėtose 
bylose:

• T-115/13 Dennekamp prieš Parlamentą 
(skaidrumas  /  galimybė susipažinti su 
dokumentais);

• T-343/13 CN prieš Parlamentą (neskelbtinų 
asmens duomenų skelbimas internete);

• C-615/13 P  ClientEarth  /   PAN Europe 
(asmens duomenų sąvokos aiškinimas 
skaidrumo  /  galimybės susipažinti  su 
dokumentais srityje ir Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 8 straipsnio b punkto laikymasis, 
taip pat pagrindinės teisės į  privatumą ir 
pagrindinės teisės į asmens duomenų apsaugą 
skirtumai).

Pagal Reglamentą (EB) Nr.  45/2001 ESTT galima 
iškelti bylas EDAPP (32 straipsnis). Pavyzdžiui, EDAPP 
sprendimai skundo bylose (žr. 2  skyrių) gali būti 
skundžiami ESTT. Iki šiol Teisme bylas yra iškėlę trys 
pareiškėjai. Visas tris bylas pareiškėjai pralaimėjo.
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GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU 
DOKUMENTAIS / SKAIDRUMAS
EDAPP kaip ES institucija ir vadovaudamasis savo 
Darbo tvarkos taisyklėmis turi laikytis 2001  m. 
Reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti 
su dokumentais. Pastaraisiais metais EDAPP 
pateiktų prašymų leisti visuomenei susipažinti 
su dokumentais skaičius sparčiai didėjo. 2013 m. 
prašymų skaičius nuo 12 padvigubėjo iki 24. 2014 m. 
išnagrinėjome 18 prašymų, iš kurių 4 buvo kartotinės 
paraiškos, pateiktos atsižvelgiant į mūsų pradinius 
atsakymus.

Didėjantis šioje srityje nagrinėjamų bylų skaičius 
rodo, kad reikia išsamesnių Reglamento dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais 
praktinio įgyvendinimo gairių. Šiuo metu, 
atsižvelgdami į naujausią praktiką, dirbame siekdami 
konsoliduoti atsakymų nagrinėjimo metodiką. 
2015  m. ES institucijoms ir įstaigoms teiksime 
praktines konsultacijas, kaip suderinti skaidrumą ir 
poreikį apsaugoti asmens duomenis atsižvelgiant 
į  Teisingumo Teismo sprendimą Bavarian Lager 
byloje.
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STEBĖJIMO TECHNOLOGIJA
2014  m., kai tinkama, rinkdami ir analizuodami 
informaciją, toliau vertinome naujų technologijų 
keliamą riziką privatumui. Taip pat įvairiais būdais 
teikėme duomenų valdytojams rekomendacijas 
dėl techninių atitikties duomenų apsaugai aspektų. 
Toliau pateikiama šioje srityje atliekamo darbo 
santrauka, tačiau daugiau informacijos galima 
rasti išsamioje šios ataskaitos versijoje ir EDAPP 
naujienlaiškiuose.

Vis daugiau prietaisų (pvz.,  dėvimų arba 
montuojamų automobiliuose) turi sąsajas, kurios 
leidžia perduoti šių prietaisų surinktus duomenis.

Nerimą kelia tai, kad saugumo reikalavimai gali 
neatitikti didėjančio renkamų ir perduodamų 
asmens duomenų kiekio. Įvairių didelių saugumo 
spragų, kurios buvo aptiktos plačiai naudojamose 
sistemose, skaičius taip pat didėja: 2014 m. nustatyta, 
kad kai kurių populiariausių mobiliųjų prietaisų 
perduodamus duomenis buvo galima perimti 
naudojant tariamai šifruotą ryšį. Taip pat atskleista, 
kad daugumoje „Linux“ operacinių sistemų rasta 
kodo seka turėjo spragą, kuria naudodamiesi 
įsilaužėliai galėjo apeiti saugumo priemones. Taip 
pat nustatyta, kad išmaniųjų telefonų operacinės 
sistemos turėjo spragų, nes naudojant ryšio 
perdavimo per tinklą procesorių buvo galima įveikti 
visus apribojimus, skirtus išmaniosios telefono dalies 
apsaugai, ir gauti prieigą prie visos išmaniajame 
telefone saugomos informacijos.

2014 m. didelio susidomėjimo sulaukė įvairios plačiai 
naudojamų sistemų saugumo spragos. Kai kurioms 
spragoms net suteikti pavadinimai, pvz., Heartbleed, 
Gotofail ir Poodle. Heartbleed klaida2 nustatyta 
OpenSSL protokole, kuris yra populiari interneto 
ryšio šifravimo priemonė. Dėl Heartbleed spragos 
galima nuskaityti saugotinus duomenis ir su jais 
susipažinti.

Paaiškėjo, kad dauguma interneto paslaugų yra 
pažeidžiamos, todėl paslaugų teikėjai turėjo imtis 
būtinų priemonių, kad skubiai ištaisytų klaidas savo 
sistemose. Europos institucijos taip pat užtikrino 
savo paslaugų saugumą. Nuo pažeidžiamų paslaugų 
nukentėjusiems naudotojams patarta pasikeisti 
savo slaptažodžius, be to, pažeistose svetainėse 
buvo pakeisti interneto duomenų srauto šifravimo 

2 CVE-2014-0160.

protokolai. Vis dėlto, nepaisant visų šių priemonių, 
visai įmanoma, kad yra iki šiol neatnaujintų 
serverių, kuriuose vis dar naudojama pažeidžiama 
programinė įranga.

2014  m. sukurta EDAPP IT politikos laboratorija, 
aprūpinta įranga ir priemonėmis, kurios gali būti 
panaudotos tam tikrų mūsų priežiūros darbo 
srityje naudojamų produktų ar sistemų privatumo 
aspektams įvertinti.

IT laboratorija jau veikia ir ją papildysime mobiliuoju 
IT priemonių rinkiniu, kad, atlikdami patikrinimus 
ir auditą, galėtume vietoje vykdyti demonstracijas, 
atlikti eksperimentus ir (arba) techninius bandymus.

2014  m., bendradarbiaudami su nacionalinėmis 
duomenų apsaugos institucijomis (DAI), pramonės 
ir akademinės bendruomenės kūrėjais ir tyrėjais ir 
pilietine visuomene, sukūrėme Privatumo internete 
inžinerijos tinklą (IPEN). Iniciatyvos tikslas – parengti 
inžinerijos praktiką, kurioje būtų aptarti privatumo 
aspektai ir kuri skatintų inžinierius integruoti 
privatumo mechanizmus į  interneto standartus, 
paslaugas ir taikomąsias programas.

Pirmasis IPEN praktinis seminaras, kuris įvyko 2014 m. 
rugsėjo 26  d. Berlyne, buvo skirtas praktiniam 
požiūriui, kuris padėtų nustatyti veikiančių 
technologijų privatumo spragas ir rasti naudingus 
sprendimo būdus, aptarti.

Atsižvelgiant į pirmojo praktinio seminaro sėkmę, 
dabar IPEN iniciatyvoje daugiausia dėmesio skiriama 
nustatytų projektų tobulinimui ir įgyvendinimui. 
Įgyvendinant IPEN iniciatyvą toliau bus ieškoma 
būdų tobulinti privatumui palankias technologijas ir 
užtikrinti, kad privatumas taptų pagrindiniu visų IT 
kūrėjų prioritetu.

2014 m. lapkričio mėn., teikdami konsultacijas ES 
teisės aktų leidėjui, pateikėme taikomos ES duomenų 
apsaugos sistemos apžvalgą, taip pat apibendrinome 
susijusius reformos elementus Europos Komisijos 
Valdymo ir privatumo darbo grupėje, kurioje 
vyko diskusijos dėl bendradarbiavimu pagrįstos 
pažangiosios transporto sistemos (C-ITS) diegimo. 
Privatumo aspektai yra labai svarbūs diegiant C-ITS, 
nes duomenis galima naudoti profilių kūrimui ir 
sekimui. Šios iniciatyvos neapleisime ir 2015 m.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/Newsletters
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/IPEN_Workshop
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Siekdami toliau stiprinti savo gebėjimus teikti 
konsultacijas duomenų valdytojams dėl techninių 
priemonių, skirtų veiksmingam duomenų apsaugos 
užtikrinimui IT sistemose, rengiame konkrečioms IT 
sritims skirtas rekomendacijas. Su rekomendacijomis 
bus galima susipažinti 2015 m.

2012  m. sužinojome, kad kai kurios ES svetainės 
sistemiškai blokuoja visuotinę prieigą iš „Tor“ tinklo. 
Nors ši ribojimo priemonė buvo pateisinama tinklo 
saugumo sumetimais, atkreipėme dėmesį į tai, kad 
ES reglamentavimo sistemoje aiškiai pripažįstama 
anoniminių ryšių galimybė ir kad būtinumą ir 
proporcingumą reikėtų vertinti tinkamai. Apsikeitus 
šiomis nuomonėmis, buvo peržiūrėta susijusi 
saugumo politika ir „Tor“ jau nebeblokuojamas 
sistemiškai, o tai yra naudinga Europos ir kitų šalių 
piliečiams, kurie nori apsaugoti savo naršymo 
internete privatumą arba kuriems tai reikia daryti.

Mūsų praktinė patirtis technologijų ir IT politikos 
srityse yra labai vertinga EDAPP vykdant 
bendradarbiavimo su kitomis duomenų apsaugos 
institucijomis užduotį. 2014 m. dalyvavome keliuose 
darbo grupių, specialiosios paskirties darbo grupių ar 
pogrupių susitikimuose. Taip pat apsilankėme Taline 
įsikūrusioje „eu-LISA“ agentūros (Europos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje operacijų valdymo agentūra) būstinėje 
siekdami didinti informuotumą su duomenų 
apsauga susijusiais klausimais ir pradėti diskusijas IT 
ir IT sistemų saugumo valdymo klausimais. Tai buvo 
atskiras vizitas, o  „eu-LISA“ agentūros Strasbūre 
padalinio patikrinimas vietoje atliktas 2014  m. 
pabaigoje siekiant patikrinti sistemos saugumą ir 
operatyvinį valdymą.

Be to, taip pat padėjome Komisijai įgyvendinti 
pažangiųjų skaitiklių ir elektros energijos tinklų 
politiką ir formuoti požiūrį į debesijos kompiuterijos 
naudojimą viešojo administravimo sektoriuje.

https://www.torproject.org/
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2015 M. PAGRINDINIAI TIKSLAI
Pagal bendrą 2015–201 m. strategiją 2015 metams 
nustatyti toliau nurodyti uždaviniai. Rezultatų 
ataskaita bus pateikta 2016 m.

Priežiūra ir įgyvendinimo 
užtikrinimas

2015 m. toliau didinsime ES įstaigų atskaitomybę 
asmens duomenų tvarkymo srityje.

• Patirties biblioteka.
Pasinaudodami dešimties metų Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 taikymo patirtimi, toliau gausinsime 
savo teismų praktikos vidinę saugyklą, kad 
užtikrintume savo vertingos praktinės patirties 
katalogavimą.

• Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.
Remdamiesi šia solidžia patirtimi, dirbsime su 
Europos Parlamentu, Taryba ir Komisija siekdami 
užtikrinti, kad Reglamente (EB) Nr.  45/2001 
nustatytos galiojančios taisyklės būtų suderintos 
su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

• Mokymas ir sąveika.
Toliau rengsime ES įstaigoms skirtus mokymo 
kursus ir teiksime rekomendacijas, kaip kuo 
geriau praktiškai pasinaudoti duomenų apsaugos 
taisyklėmis, o daugiausia dėmesio skirsime toms 
duomenų tvarkymo rūšims, kurios kelia didelę 
riziką atskiriems asmenims. Toliau palaikysime 
glaudų ryšį su ES įstaigomis ir teiksime joms 
reikalingą praktinę patirtį ir konsultacijas, kurios 
padės mums stiprinti praktines žinias apie jų 
tikrąją veiklą.

• DAP.
Glaudžiai bendradarbiaudami su duomenų 
apsaugos pareigūnais toliau remsime ES 
institucijas, kad jos vadovautųsi ne tik formaliu 
taisyklių laikymusi bet ir atskaitomybe pagrįstu 
požiūriu. Visų pirma su duomenų apsaugos 
pareigūnais dirbsime siekdami padėti jiems 
atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimus 
ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo 
pažeidimus.

• Koordinuota priežiūra.
Glaudžiai bendradarbiaudami su nacionalinėmis 
duomenų apsaugos institucijomis toliau 
prižiūrėsime didelės apimties IT sistemas.

• Patikrinimai.
Tobulinsime savo patikrinimų ir vizitų metodiką, 
visų pirma supaprastindami IT sistemų tikrinimo 
metodą.

Politika ir konsultacijos

Rengiant EDAPP 2015–2019  m. strategiją buvo 
nustatytos penkios pagrindinės sritys, susijusios su 
mūsų politiniu ir konsultaciniu darbu 2015 m.:

• Didieji duomenys ir bendroji skaitmeninė 
rinka.
Pristatysime viziją, kaip ES turėtų užtikrinti, 
kad atskiri asmenys galėtų vykdyti naudotojo 
kontrolę, naudotis didžiųjų duomenų teikiamais 
privalumais ir užtikrinti organizacijų ir įmonių 
skaidrumą ir atskaitomybę tvarkant asmens 
duomenis, už kuriuos jos yra atsakingos. 
Dalyvaudami renginiuose ir diskusijose su 
reguliavimo institucijomis pradėsime aktyvias 
diskusijas, kurių pagrindą sudarys mūsų 
išankstinė nuomonė dėl konkurencijos teisės, 
vartotojų apsaugos, privatumo ir skaitmeninės 
ekonomikos.

• Duomenų apsaugos sistemos reformos 
baigimas.
Iki 2015  m. vasaros institucijoms pateiksime 
politikos metmenis, kad suteiktume joms 
informaciją ir padėtume rasti praktinius ir 
lanksčius sprendimo būdus per būsimą trišalį 
dialogą dėl Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento ir Duomenų apsaugos teisėsaugos 
srityje direktyvos. Glaudžiai bendradarbiaudami 
su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, 
taip pat daugiau dėmesio skirsime ir naujų 
taisyklių įgyvendinimui. Visų pirma padėsime 
pasirengti sklandžiam perėjimui prie Europos 
duomenų apsaugos valdybos modelio 
nepažeidžiant nė vienos iš teisėkūros institucijų 
būsimo sprendimo dėl valdybos sekretoriato 
organizacinės struktūros. Iš anksto pradėsime 
politines diskusijas dėl teisės aktų įgyvendinimo 
arba konkrečių sektorių teisės aktų tobulinimo, 
pvz., bet koks pasiūlymas reformuoti Direktyvą 
2002/58/EB.
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• Tarptautiniai susitarimai.
Aktyviai dirbsime su ES institucijomis siekdami 
užtikrinti, kad į duomenų apsaugos principus 
būtų tinkamai ir nuosekliai atsižvelgiama 
derantis dėl tarptautinių prekybos ir teisėsaugos 
susitarimų, pvz., TPIP, TISA ir „saugaus uosto“ 
susitarimų, ir atliekant numatytą automatinį 
TFSP susitarimo su JAV atnaujinimą. Taip 
pat, kai tinkama, siūlysime pasinaudoti savo 
praktine patirtimi ir parama stebint galiojančius 
susitarimus, pvz., dvišalius susitarimus dėl PNR.

• Vidaus reikalų politikos formuotojų 
aprūpinimas priemonėmis.
Palaikydami ryšį su Komisijos ekspertais 
siekiame parengti gaires dėl duomenų apsaugos 
taisyklių ir principų įtraukimo į vidaus saugumo, 
sienų valdymo ir migracijos sričių pasiūlymus 
ir  politiką. Naujoje Europos saugumo 
darbotvarkėje reikia užtikrinti didesnę įvairių 
šioje srityje galiojančių duomenų apsaugos 
įstatymų konvergenciją ir didelės apimties IT 
sistemų priežiūros nuoseklumą. Dėl konkrečių 
aptariamų priemonių, pvz., ES PNR direktyvos ir 
pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinio, 
siūlėme bendradarbiauti su institucijomis, kad 
rastume būdus kuo labiau sumažinti teisių 
į  privatumą ir duomenų apsaugą ribojimus, 
galinčius turėti įtakos daugumai atskirų asmenų. 
Mūsų konsultacijos bus pagrįstos naujausia 
teismų praktika, visų pirma ESTT sprendimu dėl 
Duomenų saugojimo direktyvos Digital Rights 
Ireland byloje. Taip pat parengsime informacinį 
dokumentą, kuriame bus paaiškintos būtinumo 
ir proporcingumo sąvokos, visų pirma 
atsižvelgiant į naujausią teismų praktiką, ir tai, 
kaip jos turėtų būti taikomos pasiūlymams, kurie 
turi įtakos duomenų apsaugai.

• Susitarimas su ES institucijomis ir įstaigomis 
dėl darbo metodų.
Kaip nurodyta mūsų politiniame dokumente, 
vykdydami savo politines ir konsultavimo 
funkcijas sieksime susitarti dėl veiksmingo 
darbo su institucijomis būdų, kai tinkama, 
pasirašydami susitarimo memorandumus. 
Sieksime gauti grįžtamąją informaciją apie 
teikiamų konsultacijų naudą. Ši veikla bus 
grindžiama neseniai užmegztu glaudžiu 
bendradarbiavimu su Tarybai pirmininkaujančia 
Italija dėl Automatinių informacijos apie banko 
sąskaitas mainų tarp mokesčių institucijų 
direktyvos projekto. Spręsdami abiem pusėms 
aktualius klausimus toliau palaikysime glaudų 
ryšį su Pagrindinių teisių agentūra.

Bendradarbiavimas

Siekiame, kad ES vieningai spręstų privatumo ir 
duomenų apsaugos klausimus. Todėl pagrindinė 
mūsų strategijos varomoji jėga bus glaudus 
bendradarbiavimas su duomenų apsaugos 
institucijomis.

• Koordinuota priežiūra
Toliau pirmenybę teiksime veiksmingam ir 
lojaliam bendradarbiavimui įgyvendinant MIS, 
sistemą EURODAC, IMI, SIS II ir VIS ir koordinuotai 
šių sistemų priežiūrai. Mūsų tikslas – užtikrinti 
labiau konsoliduotą ir veiksmingesnį pagal 
buvusį trečiąjį ramstį sukurtų sistemų valdymo 
modelį.

• 29 straipsnio darbo grupė
Glaudžiai bendradarbiausime su darbo grupe, 
kad ne tik užtikrintume sklandų perėjimą prie 
Europos duomenų apsaugos valdybos modelio, 
bet ir rengtume bei padėtume rengti politines 
nuomones pogrupiuose ir plenariniuose 
susitikimuose, įskaitant, kai tinkama, pranešėjo 
funkcijų vykdymą, ir prižiūrėtume ES agentūrų ir 
IT sistemų veikimą.

• ES nepriklausančios šalys ir tarptautinės 
organizacijos
Kartu su duomenų apsaugos ir privatumo 
institucijomis skatinsime kurti pasaulinį aljansą, 
kad nustatytume pagrindinių su duomenų 
apsauga susijusių uždavinių, pvz., didieji 
duomenys, daiktų internetas ir masinis sekimas, 
techninius ir reglamentavimo sprendimo būdus. 
Taip pat visapusiškai dalyvausime diskusijose 
duomenų apsaugos ir privatumo klausimais 
tarptautiniame forume, įskaitant Europos Tarybą 
ir EBPO.

IT politika

• Perėjimas prie skaitmeninės duomenų 
apsaugos
Vienas pagrindinių veiksmų įgyvendinant 
šį strateginį uždavinį bus susijęs su mūsų 
aljanso su suinteresuotaisiais subjektais, 
visų pirma techninės bendruomenės, 
stiprinimu siekiant užmegzti  tvirtesnį 
tarpdalykinį bendradarbiavimą pritaikytosios ir 
standartizuotosios duomenų apsaugos srityje.

• Internetinio privatumo inžinerinis tinklas
Toliau daugiau dėmesio skirsime inžineriniams 
duomenų apsaugos ir privatumo aspektams. 
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Kadangi IPEN tinkle dalyvauja technologijų 
ekspertai iš DAI, pramonės, akademinės ir 
pilietinės visuomenės ir jis išsiskiria iš kitų tinklų, 
IPEN pastangos bus skirtos praktinę reikšmę 
turintiems klausimams spręsti. 2015 m. tinklas 
toliau bus plečiamas ir su juo susijusi veikla bus 
vykdoma laikantis 2014 m. nustatyto veiksmų 
plano.

• Technologijų stebėjimas
Mūsų technologi jų  stebėj imo veik la 
taps labiau matoma ir prieinama kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, kad jie galėtų 
savo darbą grįsti informacija. Bendradarbiavimas 
su DAI ir ES lygmens į   technologijas 
orientuotomis ekspertų grupėmis ne tik 
padės savo veiklą grįsti informacija, bet ir leis 
visuomenei susipažinti su mūsų ataskaitomis.

• Rekomendacijos dėl technologijų ir duomenų 
apsaugos
Siekiant ES institucijose, kurias prižiūri EDAPP, 
ugdyti duomenų apsaugos kultūrą, gairės, 
susijusios su konkrečiomis techninėmis 
sritimis, pvz., mobiliaisiais prietaisais, interneto 
paslaugomis ir debesijos kompiuterija, 
bus baigtos rengti 2015  m., o  jas papildys 
konkrečioms sritims, pvz., rizikos valdymui, 
skirtos rekomendacijos.

• IT saugumas
IT saugumo valdymo svarba pastaraisiais metais 
didėjo. Toliau plėsime savo praktinę patirtį 
IT saugumo srityje ir sistemiškai laikysimės IT 
saugumo principų kaip priežiūros institucija 
atlikdami patikrinimus ir auditą ir kaip 
partneris bendradarbiaudami su IT saugumo 
bendruomene, ypatingą dėmesį skirdami ES 
institucijoms.

Kitos sritys

Informavimas ir komunikacija

2015  m. yra EDAPP pokyčių metai. Turėdami 
naujus įgaliojimus ir strategiją nekantriai laukiame, 
ką galėsime pasiekti per artimiausius penkerius 
metus. Tai patvirtina keletas svarbių informacijos 
ir komunikacijos projektų, kuriuos rengiamės 
įgyvendinti. Toliau pateikiama keletas tokių projektų 
pavyzdžių.

• Nauja vaizdinė tapatybė.
Svarbus 2015  m. projektas – mūsų vaizdinės 
tapatybės peržiūra, po kurios bus pristatytas 
naujas logotipas ir grafinės formos. Teigiamas 
mūsų vaizdinės tapatybės pakeitimo poveikis 
reiškia, kad EDAPP informacinę medžiagą (pvz., 
informacinius lankstinukus, įprastus leidinius, 
svetainę ir pan.) taip pat reikės atnaujinti. Todėl 
tai bus ilgalaikis projektas, nes toliau naudosime 
turimą medžiagą ir ją atnaujinsime tol, kol 
vykdysime veiklą arba jos nebebus įmanoma 
atnaujinti.

• EDAPP svetainės atnaujinimas.
Taip pat kai kuriais aspektais iš esmės 
atnaujinsime savo svetainę ir pasinaudosime 
galimybe atnaujinti jos išvaizdą.

• Aiški kalba.
Pastaraisiais metais toliau dedame daug 
pastangų, kad mūsų kalba būtų aiški. Pagrindinis 
mūsų tikslas – į gerąją pusę pakeisti pernelyg 
sudėtingą teisinį ir techninį duomenų apsaugos 
įvaizdį. Tai lieka mūsų prioritetu, todėl 2015 m. 
toliau vartosime paprastą kalbą, kad techniniai 
klausimai taptų suprantamesni, įskaitant 
plačiajai visuomenei aktualių pavyzdžių 
pateikimą.

Išteklių valdymas ir žmogiškųjų išteklių 
valdymo tobulinimas

Dėl naujų EDAPP įgaliojimų ir strategijos atsiras 
pokyčių, kurie darys įtaką žmogiškųjų išteklių darbui 
ir sukels papildomą spaudimą dėl pastaraisiais 
metais mažėjančiam biudžetui taikomos griežto 
taupymo politikos.

• Be šių pokyčių, tikimybė, kad bus priimtas naujas 
Duomenų apsaugos reglamentas, pakeisiantis 
Direktyvą 95/46/EB, gali daryti tiesioginį poveikį 
EDAPP organizacinei struktūrai, visų pirma 
tuo atveju, jeigu, kaip numatyta Komisijos 
pasiūlyme, EDAPP bus pavesta atlikti naujos 
Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) 
sekretoriato funkcijas. Todėl į 2015 m. biudžetą 
jau įtraukta nauja III antraštinė dalis pavadinimu 
EDAV, be to, antrąjį metų pusmetį bus sudaryta 
specialioji EDAV darbo grupė.

• 2015  m.,  gavę Europos ombudsmeno 
rekomendacijas, rengsime du dokumentus, 
kuriuose nagrinėsime atskaitomybės didinimo 
ir etinio aspekto stiprinimo būdus, t. y. naujas 
EDAPP komandos elgesio kodeksas ir pranešimų 
apie pažeidimus politika.



Santrauka  2014 metinėS ataSkaitoS

23

Įsigaliojus naujiems tarnybos nuostatams, siekdami 
rodyti pavyzdį, atlikdami poveikio privatumui 
vertinimą ir peržiūrėdami duomenų apsaugos 
pranešimus, itin glaudžiai bendradarbiausime su 
EDAPP DAP.
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