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Bevezetés

|| B e v e z e t é s
2015-re olyan évként fognak emlékezni, amikor az EU-nak történelmi jelentőségű lehetőséget sikerült megragadnia. Az
általános adatvédelmi rendelet az elmúlt évek egyik legnagyobb uniós eredménye. Ez a rendelet adatvédelmi
szabályokat foglal magában a digitális korra vonatkozóan, és olyan nagyra törő és előremutató megállapodás, amelyre
az EU büszke lehet.
A minimális emberi beavatkozással vagy tudással előállított, elemzett és értékesített személyes adatok mennyiségének
exponenciális növekedése óriási nyomást gyakorol az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt adatvédelmi elvekre.
Ezért alapvető fontosságú az adatvédelmi jogszabályok alapjainak és struktúrájának naprakésszé tétele és
megerősítése.
A 2015 és 2019 közötti időszakra vonatkozó stratégiánkban ismertettük arra irányuló szándékunkat, hogy naprakész
adatvédelmi szabályok elfogadásával és alkalmazásával új fejezetet nyissunk az adatvédelemben. Megbízatásunk első
évében minden erőnkkel azon voltunk, hogy ösztönözzük és tanácsokkal lássuk el a Parlamentet, a Tanácsot és
a Bizottságot ez irányú törekvéseikben, ehhez az általános adatvédelmi rendelet szövegéhez cikkenként ajánlásokat
fogalmazva meg. Ezt a digitális átláthatóság terén eddig nem látott módon, egy alkalmazás formájában valósítottuk
meg, amit a tárgyaló felek referenciaként használtak.
Az általános adatvédelmi rendeletről való megállapodás azonban csak az első lépés volt a modernizációs folyamatban.
Most a rendelet végrehajtására fordítjuk a figyelmünket. Ez magában foglalja az adatkezelők elszámoltathatóságának
biztosítását, a független adatvédelmi hatóságokkal való együttműködés fokozását, illetve az Európai Adatvédelmi
Testület létrehozásával tevékenységeik előmozdítását, valamint az adattovábbításokra vonatkozó fenntartható
szabályok végrehajtása révén a Schrems-ügyben hozott ítéletre való hatékony reagálást. Az összes elektronikus
kommunikáció esetében az adatok védelmének biztosítása érdekében az általános adatvédelmi rendelet alapelveit
ezenkívül teljes mértékben integrálni kell egy korszerűsített keretbe a 2002/58/EK irányelv felülvizsgálatával.
Emellett lépéseket tettünk annak érdekében, hogy aktívan fellépjünk a technológiai változással járó kihívásokkal
szemben, ezért létrehoztuk az etikai tanácsadó csoportot. A csoport feladata annak mérlegelése, hogy az adatvezérelt
technológiák milyen következményekkel járnak az emberi méltóságra és szabadságra nézve. Munkáját, amelyet
a nyilvánosság bevonásával fog végezni, 2017-ben egy nemzetközi fórum keretében vitatják meg. Bízunk abban, hogy
ez a projekt tartós és pozitív hatásokat fog generálni.
2015-ben új energiákat fektettünk legfőbb adatvédelmi biztosi feladatainkba. Az uniós intézményeknél és szerveknél
tevékenykedő adatvédelmi felelősökről készített 2015-ös felmérés rámutatott, hogy e tisztviselőknek ma már minden
eddiginél több eszköz áll rendelkezésére ahhoz, hogy példát mutassanak a személyes adatok felelős feldolgozása
terén.
Végül hálánkat szeretnénk kifejezni alkalmazottainknak. Megbízatásunk első éve nagyon megterhelő volt, és
köszönettel adózunk kollégáinknak munkabírásukért, kreativitásukért és elkötelezettségükért, ami nélkül ez az év nem
lehetett volna ennyire sikeres. Támogatásukkal az európai adatvédelmi biztos továbbra is az uniós értékek bátor és
kérlelhetetlen, a fenntartható adatfeldolgozást globális szemlélettel megközelítő bajnoka marad. Ez magában foglalja
a magánélet védelmével foglalkozó szabályozókkal és a globális partnerekkel való együttműködés megerősítését,
valamint új partnerségek létrehozását, mivel továbbra is arra törekszünk, hogy az EU jó példával járjon elöl a digitális
korban az adatvédelemről és a magánélet tiszteletben tartásáról folytatott vitában.

Giovanni Buttarelli
európai adatvédelmi biztos

Wojciech Wiewiórowski
az európai adatvédelmi biztos helyettese
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Adatvédelem és az európai adatvédelmi
biztos 2015-ben

@EU_EDPS
#EDPS strategy envisions EU as a
whole not any single institution,
becoming a beacon and leader in
debates that are inspiring at global
level

2015 márciusában Példamutatással az élen címmel
elindítottuk a 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó
stratégiánkat. Célunk az volt, hogy a kínálkozó
történelmi lehetőséget megragadva, megbízatásunk
ideje alatt továbbfejlesszük az adatvédelmet.
A stratégia az elkövetkező öt évre vonatkozóan
meghatározza célkitűzéseinket, valamint az azok
megvalósításához szükséges intézkedéseket. Az
ebben a jelentésben ismertetett fő teljesítménymutatók
annak biztosítását szolgálják, hogy teljes mértékű
elszámoltathatóság és átláthatóság övezze azt,
ahogyan megvalósítjuk célkitűzéseinket.
A stratégiában először is felvázoltuk az iránti
elkötelezettségünket, hogy innovatív és jövőorientált
adatvédelmi szabályok megtárgyalásának és
elfogadásának a támogatásával új fejezetet nyissunk
az európai adatvédelemben. Részletes ajánlásokat
biztosítottunk az európai jogalkotók számára a javasolt
adatvédelmi reformra vonatkozóan, és azokat széles
körben elérhetővé tettük egy felhasználóbarát
mobilalkalmazás formájában, amelynek segítségével
a felhasználók összevethették a Bizottság, a Parlament
és a Tanács által előterjesztett szövegeket az európai
adatvédelmi biztos ajánlásaival. Ez óriási erőfeszítést
igényelt, de átláthatóbbá tette a jogalkotási eljárást
a nyilvánosság, illetve maguk a jogalkotók számára.
Biztosította a három jogalkotó szerv és adatvédelmi
hatóságuk elszámoltathatóságát az eljárásban való
közreműködésük tekintetében. 2015 decemberében
végleges megállapodás született az általános
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adatvédelmi rendeletről. Ez a rendkívül jelentős reform
kétségkívül az elmúlt évek egyik legnagyobb uniós
eredménye.
Másodsorban hangsúlyoztuk azt a szerepet, amit
maguk az uniós intézmények töltenek be a reform
végrehajtásakor a normák megállapításában és
a p é l damut at ásban. 2 015 s o r án s zo r o s an
együttműködtünk az adatvédelmi felelősökkel,
részletes vizsgálatokat végeztünk, valamint támogatást
és tanácsadást nyújtottunk az uniós intézmények
számára, nevezetesen az elektronikus kommunikációra
és a mobileszközökre vonatkozó iránymutatások
formájában. Az uniós intézmények és szervek
adatvédelmi hatóságaként továbbra is segítjük őket
abban, hogy felkészüljenek a 2016-ban bekövetkező
változásokra.
2015 során, nemzetközi szinten az európai adatvédelmi
biztos élen járt a magánélet védelméről és az
adatvédelemről folytatott uniós és globális vitában. Ma
már 109 országban van érvényben adatvédelmi
törvény, és sok ország az EU példáját követi
e tekintetben. 2015-ben az uniós adatvédelem
nagyköveteként az európai adatvédelmi biztos
világszerte ellátogatott adatvédelmi hatóságokhoz,
illetve fogadta különböző adatvédelmi hatóságok
l á t o g a t á s a i t . Fo ko z t u k n e m z e t kö z i s z i n t ű
közreműködésünket nemzetközi fórumokon való
f o lya m ato s r é s z véte lünk ke l é s n e m zet közi
szervezetekkel folytatott együttműködésünkkel,
valamint olyan teljesen új kezdeményezések által, mint
az etikai tanácsadó csopor t létrehozásának
előkészítése.
Figyelembe véve a technológia folyamatos fejlődését
és azt, ahogyan átalakítja az életünket, alapvető
fontosságú, hogy az adatvédelem is digitálissá váljon.
Támogatnunk kell azokat a technológiai megoldásokat,
amelyek előmozdítják az innovációt és egyben
a magánélet tiszteletben tartását és az adatvédelmet is
erősítik, különösen az átláthatóság, a felhasználói
ellenőrzés és az elszámoltathatóság fokozása révén az
óriás méretű adathalmazok feldolgozása esetében.
A 2015-ben végzett munkánk eredményeként az
európai adatvédelmi biztos az e témákról folytatott viták
középpontjába került. Az óriás méretű adathalmazokról,
a mobilegészségügyről (m-egészségügy) és az intruzív
megfigyelésről kidolgozott véleményeinkben egyedi
intézkedések megtételére szólítottunk fel az új
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technológiák előnyeinek lehető legnagyobb mértékű,
az adatvédelemhez és a magánélet védelméhez való
alapvető jog veszélyeztetése nélküli kihasználása
érdekében.
Megbízatásunk és stratégiánk célja, hogy foglalkozzunk
a jelenlegi időszakban tapasztalt példa nélküli
változásokkal, és az adatvédelem és a magánélet
tiszteletben tartásának az EU-ban és világszerte
egyaránt meglévő politikai jelentőségével; az európai
adatvédelmi biztos ezenkívül annak biztosítására
törekszik, hogy az EU továbbra is vezető szerepet
játsszon az erről folytatott vitában. 2016-ban is folytatjuk
stratégiánkat, azaz hogy példamutatással járunk élen,
mivel a 2015-ben elért eredményekre szándékozunk
építeni és az előttünk álló adatvédelmi kihívásokra
innovatív megoldásokkal kívánunk választ adni.

Adatvédelmi reform
Csaknem négyéves intenzív tárgyalássorozatot és
nyilvános vitát követően 2015. decemberben politikai
megállapodás jött létre az általános adatvédelmi
rendeletről. Az európai adatvédelmi biztos a folyamat
egészében tanácsadóként tevékenykedett, így például
májusban civil társadalmi szervezetekkel találkozott.

@EU_EDPS
Our experience as a supervisor gives
us knowledge and credibility to
advise on the reform of #EUdataP
@Buttarelli_G #EDPS
Végső üzenetünket júliusban közvetítettük a jogalkotók
felé, amikor átadtuk nekik a biztosítékok megerősítését
és a bürokrácia csökkentését célzó átfogó, cikkek
szerinti ajánlásaink első részét, amelyek további célja
az, hogy biztosítsuk a reform megfelelőségét
a technológiai változás következő generációja során.
E z t a vé lemény t e gy s z abado n letö lt hető
mobilalkalmazás formájában készítettük el, amelynek
segítségével a felhasználók egyetlen képernyőn
összehasonlíthatták a megtárgyalásra előterjesztett
bizottsági javaslatot, valamint a parlamenti és tanácsi
szövegeket az európai adatvédelmi biztos ajánlásaival.
Októberben az alkalmazást kibővítettük a rendőrség és
a büntető igazságszolgáltatás tekintetében javasolt

irányelvre vonatkozó részletes ajánlásokkal,
következetességre ösztönözve a jogalkotókat az
adatkezelőktől elvárt normák terén, csak korlátozott
eltérésekre adva lehetőséget a bűnüldözési célú
adat feldolgoz ás különleges kör ülményeinek
figyelembevétele céljából.
2016-ban a tanácsadásra helyezzük a hangsúlyt:
tanácsokat adunk a jogalkotóknak a reform
megvalósításával kapcsolatban, azaz először is ezen
elvek uniós intézmények és szervek általi hatékony
végrehajtására és alkalmazására vonatkozóan,
a 45/2001/EK rendelet reformjára vonatkozóan,
másodsorban pedig az elektronikus hírközlési
adatvédelmi irányelv reformja által valamennyi
kommunikáció bizalmas jellegére vonatkozóan.

Példamutatással az élen
Szeptemberben új digitális etika bevezetésére
szólítottunk fel: olyanra, amely az emberi méltóságot
a személyes, adatvezérelt technológiai fejlődés
középpontjába helyezi. Ugyanabban a hónapban
e z a v é l e m é ny v o l t a z a l a p j a a z o k n a k
a megbeszéléseknek, amelyeket vállalatokkal,
szabályozókkal és a tudományos élet képviselőivel
folytatottunk az USA-ban (San Franciscóban és
a Szilícium-völgyben), valamint októberben az
amsterdami nemzetközi konferencián. A véleményben
ezenkívül bejelentettük azon szándékunkat, hogy
létrehozzuk az etikai tanácsadó csoportot, amely 2016.
januárban alakul meg, és amelynek feladata az óriás
méretű adathalmazok, a dolgok internete (IoT, internet
of things) és a mesterséges intelligencia hosszabb távú
következményeinek vizsgálata lesz.
2015-ben ezenkívül kezdeményeztünk egy projektet
azzal a céllal, hogy létrehozzunk egy keretet, amelyben
nagyobb mértékű elszámoltathatóság biztosítható az
adatfeldolgozás tekintetében. Ezt először az európai
adatvédelmi biztos mint intézmény, emberi és pénzügyi
erőforrások kezelője és adatkezelő tekintetében
alkalmaztuk, és ennek keretében tájékoztattunk belső
szabályok kialakításáról, valamint az egész
intézményre vonatkozó iránymutatást dolgoztunk ki
a visszaélések bejelentéséről és magatartási kódexet
hoztunk létre a biztosokra vonatkozóan.
2015-ben két találkozót is szerveztünk az adatvédelmi
felelősökkel, amelyek során olyan témákat vitattunk
meg, mint az elszámoltathatóság, az informatikai
biztonság és az adatvédelmi hatásvizsgálatok. Az
adat védelmi felelősöket ezenkívül bevontuk
a 45/2001/EK rendelet reformja tekintetében végzett
munkánkba. Az év során 70 véleményt adtunk ki az
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adatfeldolgozási műveletekről szóló bejelentésekről,
amelyek közül számos a munkaerő-felvétellel és
a személyzet értékelésével volt kapcsolatos, ezenkívül
143 panaszt kezeltünk, ami 2014-hez képest 30%-os
növekedést jelent. Öt uniós ügynökséghez látogattunk
el, és elvégeztük kétévente esedékes megfelelési
felmérésünket, amelynek eredményeit 2016. januárban
tesszük közzé.

@EU_EDPS
DPO meeting today @Buttarelli_G
@W_Wiewiorowski supporting EU
bodies towards better accountability
when processing personal
information
Adatvédelem a gyakorlatban
2015-ben öt fontos ellenőrzést hajtottunk végre.
Tö b b e k k ö z ö t t e l l e n ő r i z t ü k a B i z o t t s á g
Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságának
(DG HR) munkaerő-felvételi tevékenységeit, az Európai
Beruházási Banknál (EBB) pedig azt vizsgáltuk,
hogyan kezelik a különleges adatokat a csalások
kivizsgálásakor és a zaklatás esetén indított
eljárásokban. Két véleményt is kiadtunk a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre
vonatkozóan az Európai Beruházási Alapnál (EBA)
végzett átvilágítások részét képező adatfeldolgozásról.
Az ellenőrzések és a konzultációkra és bejelentésekre
való reagálások során arról is gondoskodunk, hogy az
Unió nagyméretű információs rendszerei – (a
menedékjog iránti kérelmek feldolgozását segítő)
Eurodac, a Vízuminformációs Rendszer (VIS),
a S c heng eni Info r mác i ó s Ren ds ze r (SI S),
a váminformációs rendszer (CIS) és a belső piaci
információs rendszer (IMI) – megfeleljenek az
adatvédelmi szabályoknak. 2015-ben a SIS-t és a VIS-t
ellenőriztük. Ezenkívül vélemény t adtunk ki
a Sz abadságon, a Biz tonságon és a J o g
Ér vényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző
Európai Ügynökség (eu-LISA) arra irányuló terveiről,
hogy többspektrumú képalkotó (MSI) eszközöket
alkalmazzanak az ujjlenyomatok szkennelésére
a menekültügyi eljárás részeként, valamint ezen
adatoknak az ügynökség által fenntartott adatbázisban
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való tárolásához. 2016-ban arra biztatjuk az uniós
intézményeket és szerveket, hogy a következetesebb
és hatékonyabb ellenőrzés megvalósítása érdekében
egyesítsék a meglévő bűnüldözési platformjaikat.
2015-ben öt kérelmet kezeltünk a dokumentumokhoz
való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. évi rendelet
értelmében. Az Európai Unió Bíróságának két,
2015-ben hozott fontos ítélete is segített az átláthatóság
és az adatvédelem közötti kapcsolat tisztázásában.
A Dennekamp kontra Európai Parlament ügyben
a Bíróság kimondta, hogy az összeférhetetlenség
feltárása elegendő indok ahhoz, hogy hozzáférést
biztosítanak a Parlament azon tagjaival kapcsolatos
infor mác iók hoz, ak ik egy már nem létező
nyugdíjrendszerhez csatlakoztak. A ClientEarth és
a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
kontra Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
ügyben a Bíróság pedig azt mondta ki, hogy egy EFSAútmutató elkészítésében részt vevő külső szakértők
neve tekintetében szükség volt az átláthatóságra
pár tatlanságuk bizonyításához és az
elszámoltathatóság biztosításához. Az európai
adatvédelmi biztos mindkét ügyben beavatkozott.
December 3-i ítéletében a Bíróság szintén figyelembe
vette jogi érvelésünket arra vonatkozóan, hogy
információt kell nyújtani a petíció benyújtója számára,
amikor hozzájárulását kérik személyes adatainak –
többek között bizalmas jellegű egészségügyi
adatainak – nyilvánosságra hozatalához.

Együttműködés az uniós adatvédelmi
hatóságokkal
Tevékeny tagjai maradtunk a 29. cikk szerinti
m u n k a c s o p o r t n a k ( W P 2 9) , o d a i r á n y í t v a
erőfeszítéseinket, ahol a legtöbb értéket teremthetünk.
Ez magában foglalta az alkalmazandó jogszabályokról,
valamint a Bizottság által a felhőszolgáltatókra
vonatkozóan javasolt adatvédelmi magatartási kódexről
szóló vélemények kidolgozását, és az Európa Tanács
kiberbűnözéssel foglalkozó bizottságával folytatott
együttműködést. Az évente megrendezett tavaszi
konferencián arra ösztönöztük partnerhatóságainkat,
hogy egységes, határozott álláspontot képviselve
mutassanak be hiteles megoldásokat a globális digitális
kihívásokra.
A 29. cikk szerinti munkacsoporttal együttműködve –
költségvetési megfontolásból – előzetes vizsgálatokba
kezdtünk arra vonatkozóan, milyen logisztikai
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk az
új adat védelmi reformmal létrejövő Európai
Adatvédelmi Testület titkárságát. A 29. cikk szerinti
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munkacsoporttal szoros kapcsolatot tartva létrehoztunk
egy belső munkacsoportot abból a célból, hogy
a titkárság és a Testület már az első naptól teljes
mértékben működőképes legyen. Egy másik előkészítő
munkacsoportban is részt veszünk, amelyet nemzeti
kollégákkal hoztunk létre 2015-ben, a 29. cikk szerinti
munkacsoport utolsó plenáris ülésén.
Készülünk összehangolt ellenőrzési szerepünk
bővülésére is, amely valószínűleg magában foglalja
majd az Europolt, az intelligens határellenőrzést, az
Eurojustot és az Európai Ügyészséget.
Ellenőrzési feladataink mellett továbbra is titkárságként
működtünk olyan, ellenőrzést végző koordinációs
csoportok számára, mint a CIS, az EURODAC, a VIS,
a SIS II és az IMI. Támogatni kívánjuk egy új weboldal
elindítását, amely forrásként szolgálna e csoportok
számára 2016-ban.

Szakpolitikai megoldások azonosítása
A z óriás méretű adathalmazokról kidolgozott
véleményünk közzétételét követően folytatódott a témát
érintő élénk vita. Amellett, hogy számos felkérést
k a p t u n k e l ő a d á s o k m e g t a r t á s á r a , 2 0 15
szeptemberében – az Európai Jogi Akadémiával
együttműködésben – megrendeztük a Competition
Rebooted elnevezésű workshopot azzal a céllal, hogy
elmélyítsük az e téren meglévő ismereteinket.
Bejelentettük, hogy 2016 -ban kiadjuk második
véleményünket a versenyről, és a következő év során
arra törekszünk, hogy európai szintű párbeszéd jöjjön
létre a szabályozók, a tudományos élet képviselői, az
ipar, az informatikai közösség és a fogyasztóvédelmi
szervezetek között az óriás méretű adathalmazokról,
a dolgok internetéről és az alapvető jogokról a köz- és
a magánszférában.

@EU_EDPS
#EDPS supports EU legislator on
#security but recommends
re-thinking on #EUPNR
Ezenkívül tanácsadást nyújtottunk az intézmények
számára új jogszabályokkal, például az utasnyilvántartási adatállományra (PNR) vonatkozóan

javasolt uniós irányelvvel kapcsolatban. Ez az irányelv
lehetővé tenné személyes adatok gyűjtését minden légi
utasról az EU-ban. 2015. szeptemberben véleményt
adtunk ki a PNR-ről, amelyben rámutattunk, hogy
semmi sem indokolja egy ilyen messze ható intézkedés
bevezetését.
Szorosan figyelemmel követtük a transzatlanti
kereskedelmi és beruházási partnerséggel (TTIP)
kapcsolatos fejleményeket. Giovanni Buttarelli európai
adatvédelmi biztos beszédet is mondott az Európai
Parlamentben, amelyben felszólította az EU-t annak
biztosítására, hogy a TTIP és minden egyéb új
megállapodás teljes mértékben tartsa tiszteletben
adatvédelmi szabályainkat.
A példa nélküli migrációs áramlások által jelentett
kihívások miatt az EU külső határainak igazgatása
jelentette talán a legnagyobb politikai aggályt az EU
számára 2015-ben. A határigazgatás több millió ember
személyes adatainak feldolgozását is magában foglalja.
2015 - ben t anác s adást biz tosítot tunk a z EU
határügynöksége, a Frontex számára a PeDRA-projekttel
kapcsolatban, amelynek célja az, hogy lehetővé tegye az
ügynökség számára, hogy a tagállamok által a vélt
embercsempészekről gyűjtött adatok információs
központjaként működjön. E projekt kidolgozásának több
szakaszában is részt vettünk, és júliusban véleményt
adtunk ki az előzetes ellenőrzésről az adatok
minőségének és biztonságának biztosítása, valamint
a megkülönböztető profilalkotás megelőzése érdekében.
A z e u r ó p a i a d a t vé d e l m i b i z t o s e ze n kív ü l
együt tműködést foly tatot t az Európai
Gyógyszerügynökséggel a közzétételre szánt klinikai
jelentések anonimizálása terén. Új mandátumunk első
szakpolitikai
témájú
véleményében
a mobilegészségügyet támogató alkalmazásokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatos lehetőségeket és
kockázatokat vizsgáltuk meg, ezenkívül ajánlásokkal
szolgáltunk arra vonatkozóan, hogyan építhető ki
bizalom az átláthatóság, a felhasználói ellenőrzés és
az adatvédelmi biztosítékok segítségével.
Az adóinformációk automatikus cseréjéről szóló, az EU
és Svájc között létrejött megállapodásról kiadott júliusi
véleményünkben arra törekedtünk, hogy alapelveket
állapítsunk meg az egyre szaporodó nemzetközi
megállapodások tekintetében az adóügyeket érintő
banktitok elleni OECD-kampányban. Ezenkívül
tanácsadást biztosítottunk a Bizottság és az Európai
Központi Bank (EKB) számára az értékpapírpiacok
reformja, a piaci visszaélések megakadályozása,
valamint a részletes hitelinformációk gyűjtése
tekintetében.
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2016-ban folytatjuk azon átfogó eszközkészlet
fejlesztésére irányuló munkánkat, amelynek
segítségével az uniós szer vek megalapozott
döntéseket hozhatnak az adatvédelem terén, attól
függően, hol van a legnagyobb szükség az
adatvédelemre.

Technológia

@EU_EDPS
Need to find new ways for applying
data protection principles to the latest
t e c h n o l o g i e s # b i g d a t a # I oT
#cloudcomputing #eudatap

Figyelembe véve, hogy az adatbiztonság egyre
nagyobb problémát jelent a szervezetek számára,
2015-ben iránymutatásokat adtunk ki az elektronikus
kommunikáció és a mobileszközök munkahelyi
használatáról. Emellett együttműködést folytattunk az
uniós intézményekkel és adatvédelmi felelőseikkel
hatékony biztonsági intézkedések – például
a titkosítás – bevezetésének biztosítása érdekében, és
részt vettünk egy, az elektronikus levelek titkosítását
célzó intézményközi projektben. 2016-ban befejezzük
a webes szolgáltatásokról, a mobilalkalmazásokról és
a felhőalapú számítástechnikáról szóló
iránymutatásokat, amelyekben olyan különleges
területekre vonatkozóan nyújtunk iránymutatásokat,
mint az informatikai irányítás és a kockázatkezelés
terén való elszámoltathatóság.
Hírleveleinkben, illetve az óriás méretű adathalmazokról
és a mobilegyészségügyről szóló véleményeinkben
továbbra is nyomon követtük az új technológiák
adatvédelmi vonatkozásait, és beszámoltunk azokról.
Időközben tovább bővült az IPEN-hálózat (Internet
Privacy Engineering Network), amely munkája során
elsősorban az adatvédelemmel, az online nyomon
követéssel és az adatvédelmi technológiával
kapcsolatos szabványosítási kezdeményezésekkel
foglalkozik.
Mivel a felhőalapú számítástechnika hamarosan
standard informatikai módszerré válik, 2015-ben
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fokoztuk a kapcsolattartást a jogalkotókkal, az iparral
és az uniós intézményekkel és szervekkel, elsősorban
arra koncentrálva, hogyan aknázható ki ez
a technológia a személyes adatok feletti ellenőrzés
megőrzése mellett. Közös informatikai stratégia
létrehozására ösztönöztük az uniós intézményeket és
szerveket, és támogattuk a felhőalapú szolgáltatások
biztosítására irányuló, első intézményközi ajánlati
felhívást (Cloud I.).
A Hacking Team-ügy feltár ta az informatikai
rendszerekbe való behatolást és a megfigyelést célzó
szoftverek képességeit. Az erről a kérdésről kidolgozott
szeptemberi véleményünkben a kémprogramok
piacának nagyobb mér tékű ellenőr zésére és
szabályozására szólítottunk fel, különös tekintettel
a dolgok internetének bővülésére.
2016-ban tovább mélyítjük az informatikai biztonsággal
kapcsolatos szakismereteinket, és vizsgálati és
ellenőrzési tevékenységeink révén biztosítjuk
a vonatkozó szabályok alkalmazását. Ez magában
foglalja azt is, hogy partnerként tekintünk az
informatikai biztonsággal foglalkozó közösség
valamennyi tagjára, külön figyelmet fordítva az uniós
szervekre és intézményekre.

Nemzetközi együttműködés
2015-ben tovább dolgoztunk a nemzetközi adatvédelmi
normák és az adatvédelmi hatóságok közötti
végrehajtási együttműködés előmozdításán.
Az Európai Unió Bírósága (EUB) októberi előzetes
döntésében az EU–USA között létrejött védett
a d a t k i kö t ő (S a f e H a r b o u r) m e g á l l a p o d á s t
érvénytelennek nyilvánította. A 29. cikk szerinti
munkacsoportban tevékenykedő partnereinkkel együtt
felszólítottuk az EU-t és az USA-t, hogy fogadjanak el
egy fenntarthatóbb jogi eszközt, amely tiszteletben
tartja az adatvédelmi hatóságok függetlenségét.
E ze n kív ü l a z a d at vé d e l m i f e l e l ő s ö k ke l i s
együttműködtünk annak érdekében, hogy kidolgozzuk
az uniós intézményeknél és szerveknél a védett
adatkikötőre vonatkozó rendszer ér telmében
megvalósuló adattovábbítások térképét.
Az adatvédelmi reform az Európa Tanács tervei között
is szerepel, és 2015-ben továbbra is segítettük
a személyes adatok gépi feldolgozása során az
egyének védelméről szóló egyezmény
korszerűsítéséért felelős bizottságok munkáját.
A digitális gazdaságban a biztonsággal és az
adatvédelemmel foglalkozó OECD-munkacsoport
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munkájában is részt vettünk, javaslatokat dolgozva ki
a z a d a t vé d e l e m t e k i n t e t é b e n a l k a l m a z o t t
kockázatalapú megközelítésre vonatkozóan, amelyet
a 2016 júniusában, Cancúnban, a digitális gazdaság
témájában megrendezésre ker ülő miniszteri
konferencián vitatnak majd meg.

40 0 alkalommal jelent meg c ikkekben,
rádióműsorokban, videókban és más egyéb
médiumokban.

Tovább mélyítettük együttműködésünket a következő
szervezetekkel: Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági
Együttműködés (APEC), GPEN, a francia nyelvű
adatvédelmi hatóságok szövetsége (AFAPDP), az
ibériai-amerikai adatvédelmi hálózat, a távközlés
adatvédelmi kérdéseivel foglalkozó nemzetközi
munkacsoport, valamint az adatvédelmi és a magánélet
védelmével foglalkozó biz tosok nemzetközi
konferenciája; 2016-ban arra törekszünk, hogy
folyamatosan bővítsük nemzetközi partnereink számát.

2015-ben a bevonási programjainkat is bővítettük.
A május 9-i uniós nyílt napon rekordszámban érkeztek
látogatók a standunkhoz, és hét tanulmányi látogatást
szer veztünk európai egyetemekről és ifjúsági
szervezetektől érkező csoportok számára. A biztosok
és az európai adatvédelmi biztos személyzete –
amellett, hogy a civil társadalommal nyílt találkozó
keretében vitatták meg az adatvédelmi reformot –
egyre tevékenyebben képviselik a magánélet
védelmére vonatkozó uniós megközelítést, ami abban
is megnyilvánult, hogy támogattuk a számítógépek,
a magánélet védelme és az adatvédelem témájában
évente megrendezett konferenciát.

Hogyan közvetítjük az üzenetünket?

Belső irányítás

Májusban bemutattuk az európai adatvédelmi biztos új
logóját. A z év végén befejeztük weboldalunk
átdolgozásának első szakaszát. E projektekkel új
korszak veszi kezdetét az adatvédelemben és az
európai adatvédelmi biztos számára.

Az új mandátum és a változó adatvédelmi környezet
által jelentett kihívások közepette nagyra törő célok
megvalósítására törekedtünk egy dinamikus,
tehetséges és erőteljesen motivált uniós tisztviselőkből
álló kis csapattal.

@EU_EDPS
EDPS’ new logo - new era in the
history of our organisation

Egyre több alkalommal kerestek fel bennünket
a közösségimédia-platformokon, különös tekintettel
a Twitterre, ahol a követőink és a tweetek száma is
jelentősen megnőtt, de ez a tendencia a LinkedIn és
a Youtube esetében is igaz, amelyeken növeltük
jelenlétünket.
Az európai adatvédelmi biztos hírlevelének három
kiadása mellett 13 sajtóközleményt jelentettünk meg és
31 írásbeli médiamegkeresésre válaszoltunk; az
európai adatvédelmi biztos és helyettese ezenkívül 39
interjút adott közvetlenül európai és más újságírók
számára. Fokozott láthatóságunkat az is jelezte, hogy
a z e u r ó p a i a d at vé d e l m i b i z to s tö b b m i nt

2015 volt a negyedik év, hogy a Számvevőszéktől
p o z i t í v vé l e m é ny t k a p t u n k , é s f o l y t a t t u k
költségvetésünk végrehajtási arányának javítását. Új
politikákat dolgoz tunk ki a z ok t at ással és
a továbbképzéssel, a pályaorientációval és az
esélyegyenlőséggel kapcsolatban, és az Európai
Személyzeti Felvételi Hivatallal (EPSO) együttműködve
versenyvizsgát rendeztünk adatvédelmi szakértők
számára. Ennek eredményeként egy 21 kivételes
jelöltből álló tartaléklistát állítottunk össze, amelyből
megoldhatók lesznek az európai adatvédelmi biztos és
a jövőbeni Európai Adatvédelmi Testület munkaerőfelvételi igényei.
2015-ben az európai adatvédelmi biztos költségvetése
8 760 417 EUR volt, ami 2014-hez képest 1,09%-os
növekedést jelent. Míg 2011-ben költségvetésünk
végrehajtási aránya 85%-os volt, ezt a mértéket
2015 -ben közel 94%-osra javítottuk, miközben
teljesítettük a Bizottság gazdasági megszorításokkal
kapcsolatos iránymutatásait és a költségvetési
konszolidációt. Ezenkívül 2015-ben kétszer találkoztunk
az Európai Ombudsman pénzügyi csoportjával annak
érdekében, hogy azonosítsuk a közös szükségleteket,
amelyek 2016-ban a szorosabb együttműködés alapjai
lesznek.
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A 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó
fő teljesítménymutatók
2015 márciusában a 2015–2019 közötti időszakra
vonatkozó stratégia elfogadása mellett újraértékeltük
a meglévő fő teljesítménymutatókat, hogy figyelembe
vehessük az új stratégia célkitűzéseit és prioritásait.
Ennek eredményeképpen új fő teljesítménymutatókat
hoztunk létre, amelyek segítenek az intézmény által
végzett munka eredményeinek, valamint az erőforrásfelhasználás hatékonyságának nyomon követésében
és szükség szerinti korrigálásában.
A táblázat a 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó
stratégiában meghatározott stratégiai célkitűzésekkel
és cselekvési ter vvel összevetve mutatja be
a 2015-ben végzett tevékenységeink teljesítését.
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A fő teljesítménymutatók táblázata röviden ismerteti az
egyes fő teljesítménymutatókat, a 2015. december 31-i
eredményeket és a kitűzött célt.
A legtöbb esetben a mutatók mérése az eredeti
célértékekkel való összehasonlítással történik. Három
mutató esetében 2015 eredményei szolgálnak majd az
összehasonlítás alapjául. Két fő teljesítménymutató
számítása 2016-tól kezdődik. Az eredmények azt
mutatják, hogy a stratégia végrehajtása javarészt
a tervezettek szerint halad, jelenleg nincs szükség
korrekciós intézkedésekre.
Egy fő teljesítménymutató (7. mutató) nem teljesítette
az eredeti célértéket. Ez elsősorban az Európai
Bizottságnál végzett tervezés változásának tudható be,
amelynek következtében több kezdeményezést 2016-ra
halasztottak. Ezenkívül egy alkalommal a Bizottság
nem egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal.
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FŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

EREDMÉNYEK – 2015.
DECEMBER 31-I
HELYZET

2015. ÉVI CÉL

1. célkitűzés – Az adatvédelem digitális átállása

1. mutató

Az EDPS szervezésében vagy társszervezésében
létrejött, a magánélet és az adatok védelmét
elősegítő technológiákat népszerűsítő
kezdeményezések száma
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2015 mint referenciaszint

2. mutató

Interdiszciplináris szakpolitikai megoldásokra (belső
és külső) koncentráló tevékenységek száma

9

8

2. célkitűzés – Globális partnerségek megerősítése
3. mutató

Nemzetközi egyezményeket illetően létrehozott
kezdeményezések száma

3

2015 mint referenciaszint

4. mutató

Nemzetközi szinten kezelt esetek száma (WP29,
CoE, OECD, GPEN, nemzetközi konferenciák),
amelyekhez az EDPS jelentős mennyiségű írásos
anyaggal járult hozzá

13

13

3. célkitűzés – Új fejezet nyitása az EU adatvédelme számára
5. mutató

Az EDPS GDPR-hez való hozzájárulásának a
hatáselemzése

6. mutató

A DPO-k/DPC-k/szabályozók elégedettségi szintje
az EDPS-szel végzett együttműködéssel és
útmutatással kapcsolatban, beleértve az érintettek
képzéssel kapcsolatos elégedettségét

79,5%

60%

7. mutató

Az EDPS elsőbbségi listájában szereplő
(rendszeresen frissített) esetek megvalósítási
aránya hivatalos és informális vélemények
formájában

83%

90%

2016-tól számítandó

Felhatalmazók – Kommunikáció és erőforrás-gazdálkodás
8. mutató

Az európai adatvédelmi biztos honlapjára tett
látogatások száma

195 715

2015 mint referenciaszint

(összetett
mutató)

Az EDPS Twittert követők száma

3631

2015 mint referenciaszint

9. mutató

Az alkalmazottak elégedettségi szintje

2016-tól számítandó
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A fő célkitűzések 2016-ra

|| A

fő c élkitűzések 2016 - ra

A 2015–2019-es átfogó stratégia keretében az európai
adatvédelmi biztos 2016-ra az alábbi célkitűzéseket
választotta ki. Ezek eredményeiről 2017-ben fog
beszámolni.

Az adatvédelem digitalizálódása
Az általános adatvédelmi rendelet arra kötelezi az
adatkezelőket, hogy az adatfeldolgozási rendszerek
létrehozását és működtetését adatvédelmi elvek
mentén végezzék. E jogi kötelezettséggel növekedni
fog a beépített és alapértelmezett adatvédelem
jelentősége. Az adatvédelem technikai megvalósítására
vonatkozó iránymutatások biztosítása az ellenőrző
hatóságok – ezen belül az európai adatvédelmi biztos –
egyre fontosabb feladatává válik.

A felhasználói ellenőrzés és az
elszámoltathatóság fokozása az óriás
méretű adathalmazok feldolgozásában
Az EU-nak ki kell dolgoznia az információkezelési
politikák modelljét az uniós intézmények és szervek
által nyújtott online szolgáltatások tekintetében. Világos
és egyszerű nyelvezetet használva e politikáknak
érhetővé kell tenniük, hogy az üzleti folyamatok hogyan
befolyásolhatják az egyén magánélethez és
adatvédelemhez való jogát. A polgárokat ezenkívül
tájékoztatni kell arról, hogy esetükben fennáll-e annak
a veszélye, hogy azonosíthatókká válnak anonim,
álnevesített vagy összesített adatokból. E célból az
európai adatvédelmi biztos munkája során külön
figyelmet fog fordítani az adatmegőrzőkre és
a személyes adattárhelyekre.

Az adatvédelem általános beépítése
a nemzetközi politikákba
Az európai adatvédelmi biztos feladatkörének része,
hogy tanácsadást biztosítson az uniós intézmények és
szervek számára a globalizáció azon vetületeiről, ahol
a magánélet védelme és az adatvédelem egyre
nagyobb jelentőségűvé válik. A z adatvédelmi
hatóságokkal együttműködve tanácsadást nyújtunk
arra vonatkozóan, hogy a meglévő uniós adatvédelmi
elvek miként alkalmazhatók egységesen és
következetesen, amikor uniós képviselők kereskedelmi
megállapodásokról tárgyalnak, vagy a bűnüldözéshez
kapcsolódó nemzetközi megállapodások esetén,
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figyelve arra, hogy kiemeljük az uniós adatvédelmi
elveknek a globális kereskedelem és a bűnüldözési
együttműködés elősegítése tekintetében gyakorolt
pozitív hatásait. Ezért szorosan nyomon kívánunk
követni olyan megállapodásokat, mint a transzatlanti
kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) és
a szolgáltatáskereskedelmi megállapodás (TiSA).
Terveink között szerepel továbbá, hogy saját véleményt
adunk ki a nemzetközi adattovábbításokról, a védett
adatkikötőkre vonatkozó szabályok Bíróság általi
é r v é ny t e l e ní t é s é t kö v e t ő e n , a v é l e m é ny t
összehangolva a 29. cikk szerinti munkacsoport
véleményével, amely munkacsoportnak tagjai vagyunk;
ezenkívül értékelést kívánunk kidolgozni az EU–USA
közötti, a bűnüldözési együttműködésre vonatkozó
adatvédelmi keretmegállapodásról.

Egységes uniós fellépés a nemzetközi
színtéren
Az európai adatvédelmi biztos határozott célja, hogy
segítse a világszer te működő adatvédelmi és
magánélet védelmével foglalkozó hatóságok globális
szövetségének létrejöttét. A 29. cikk szerinti
munkacsoporttal együttműködve célunk a legfontosabb
adatvédelmi kihívásokra – például az óriás méretű
adathalmazokra, a dolgok internetére és a tömeges
megfigyelésre – adandó technikai és szabályozói
válaszok megfogalmazása.

A 45/2001/EK rendelet felülvizsgálata
Most, az általános adatvédelmi rendelet véglegesítését
követően a 45/2001/EK rendeletet kell átdolgozni annak
biztosítása érdekében, hogy az uniós intézményekre és
szervekre vonatkozó adatvédelmi jogszabályok
továbbra is összhangban legyenek a tagállamokra
alkalmazandó jogszabályokkal. Az európai adatvédelmi
biztos tervezi továbbá informális tanácsok, valamint
a rendelet felülvizsgálatáról szóló vélemény kiadását.
Segítséget nyújtunk az uniós intézmények és szervek
számára az új szabályokhoz való alkalmazkodásban
azáltal, hogy folytatjuk az adatvédelmi felelősök és az
adatkezelők képzését.

Elszámoltathatóság
Az európai adatvédelmi biztos felkarolta és támogatta
az elszámoltathatóságot, amely az adatvédelmi reform
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központi eleme. Továbbra is arra kérjük az uniós
kormányzatokat, hogy proaktívan biztosítsák
a megfelelést, és megfelelően dokumentálják azokat az
intézkedé seket , amelyeket s züksé g e setén
a megfelelés bizonyítása érdekében kell tenniük. Annak
érdekében, hogy jó példával járjunk elöl, belső
együttműködést folytatunk az európai adatvédelmi
biztos adatvédelmi felelősével, hogy biztosítsuk az
elszámoltathatóság elvének saját intézményünkben
történő hatékony végrehajtását. Az adatvédelmi
felelősök és az adatvédelmi koordinátorok nélkül ez
nem valósítható meg, ezért további képzéseket és
iránymutatásokat dolgozunk ki számukra, szoros
kapcsolattartásra ösztönzünk az adatvédelmi felelősök
hálózatával és e hálózaton belül, valamint tájékoztatjuk
őket arról, hogy az európai adatvédelmi biztos miként
valósította meg az elszámoltathatóság elvét.

munkacsoporton (WP29) és e munkacsoport és az
EDBP közös munkacsoportján keresztül, a 29. cikk
szerinti munkacsopor t által elfogadott ter vnek
megfelelően. Ekképpen biztosíthatjuk, hogy megfelelő
átmeneti intézkedések álljanak készen a feladatoknak
a 29. cikk szerinti munkacsoporttól való problémamentes
átvételére. E munkának része lesz például annak
biztosítása, hogy megfelelő informatikai infrastruktúrával
rendelkez zünk, munkamódszerek és eljárási
szabályzatok létrehozása, valamint a szükséges mértékű
emberi és pénzügyi erőforrások biztosítása. Mindezt
a szakpolitikai egység, az emberi erőforrásokért,
a költségvetésért és az igazgatásért felelős (HRBA)
egység, valamint az informatikapolitikai egység közötti
szoros együttműködés révén valósítjuk meg.

Felkészülés az Europol ellenőrzésének
ellátására

A nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hatékonyabb
és összehangoltabb ellenőrzést kell biztosítani
a bűnüldözés terén, uniós és nemzeti szinten egyaránt.
Ezenkívül ösztönöznünk kell a jogalkotókat a meglévő –
jelenleg meglehető sen eltérő – plat for mok
harmonizálására. Az európai adatvédelmi biztos, amely
számos nagyméretű IT-rendszer koordinált ellenőrzési
csoportjának titkárságaként is működik, 2016-ban is
szer vez csopor t- és alcsopor tszintű üléseket
e rendszerek témájában, illetve támogatja az ilyen
üléseket. Terveink között szerepel egy új weboldal
létrehozása is e csoportok számára, amely segíti majd
céljaink megvalósítását.

Az Europolra vonatkozó új adatvédelmi keret 2017
elején lép hatályba. Ehhez az európai adatvédelmi
biztosnak ellenőrzési tevékenységeket kell kidolgoznia,
bizonyos mér tékben a nemzeti hatóságokkal
együttműködésben. Az európai adatvédelmi biztos
jelenleg erre az új szerepre készül szervezeti szinten
és az emberi erőforrások szintjén, és ezt a felkészülést
2016 -ban is folytatja. Különleges képzési és
együttműködési tevékenységeket dolgozunk ki, hogy
segítsük annak meghatározását, miként valósíthatók
meg a legmegfelelőbb módon a rendelet által előírt
ellenőrzési és koordinációs tevékenységek.
Ezenkívül továbbra is tevékeny részesei vagyunk
a nemzetközi és a regionális adatvédelmi hálózatoknak,
az Európa Tanács és az OECD munkájának, valamint
a számítógépek, a magánélet védelme és az
adatvédelem témájában évente megrendezett
konferenciának. Eseti jelleggel workshopokat
rendezünk nemzetközi szervezetekkel, ha azok
érdeklődést tanúsítanak az iránt, hogy tudást osszanak
meg az európai adatvédelmi biztossal, és hogy vele
együttműködve helyes gyakorlatokat dolgozzanak ki.

Felkészülés az Európai Adatvédelmi
Testület megalakulására
Mivel az európai adatvédelmi biztos biztosítja majd az
Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) titkárságát,
gondoskodnia kell arról, hogy ez a szerv már az első
naptól működőképes legyen. Az ehhez szükséges
előkészítő munkát a nemzeti hatóságokkal szoros
együttműködésben végezzük, a 29. cikk szerinti

Összehangolt ellenőrzés

Nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó
tanácsadás és ellenőrzés
A közbiztonság és a határellenőrzés terén meglévő
jelenlegi kihívásokra válaszul a jogalkotók javaslatot
tettek új informatikai rendszerek létrehozására vagy
a meglévő rendszerek megerősítésére és funkcióik
bővítésére. Tanácsadást nyújtunk a politikai döntéshozók
és a jogalkotók számára e rendszerek technológiai
elemeivel kapcsolatban, és fejlesztjük nyomonkövetési
és ellenőrzési tevékenységeinket annak biztosítása
érdekében, hogy az e rendszerek által elvégzett
műveletek megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak.

Megfontolt párbeszéd előmozdítása
a biztonságról és az adatvédelemről
Ahhoz, hogy az olyan kifejezések, mint
a nemzetbiztonság, a közbiztonság és a súlyos
bű ncselekmény jelentést nyer jenek, és
következésképpen az adatvédelmi elvek tiszteletben
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tartásának biztosításához az EU-nak megalapozott
vitát kell folytatnia e fogalmak meghatározásáról és
hatóköréről. Célunk, hogy 2016-ban előmozdítsuk ezt
a vitát, külön figyelmet fordítva az intelligens
határellenőrzésre.

Informatikai biztonság
Az informatikai biztonság jelentősége folyamatosan
növekszik. 2016-ban tovább mélyítjük az e területtel
kapcsolatos szakismereteinket, és vizsgálati és
ellenőrzési tevékenységeink révén biztosítjuk
a vonatkozó szabályok alkalmazását. Továbbra is
partnerként tekintünk az informatikai biztonsággal
foglalkozó közösség valamennyi tagjára, külön
figyelmet fordítva az uniós szervekre és intézményekre.

A technológiai fejlődéssel és az
adatvédelemmel kapcsolatos
iránymutatások
A mobileszközökről szóló iránymutatások 2015-ben
történt kiadását 2016-ban további iránymutatások
követik, amelyek témája a webes szolgáltatások,
a mobilalkalmazások és a felhőalapú számítástechnika.
Ezeket olyan különleges területekre vonatkozó
iránymutatásokkal egészítjük ki, mint az informatikai
irányít ás és a koc ká z atkezelés terén való
elszámoltathatóság.

Az internettel kapcsolatos adatvédelem
technikai hálózata (IPEN)
Az adatvédelmi hatóságok, az ipar, a tudományos élet
és a civil társadalom technológiai és adatvédelmi
szakértői e hálózatának fontos szerepet kell betöltenie
az új adatvédelmi kötelezettségek technológiai
követelményekre való átültetésében, támogatva
a beépített adatvédelmet. Támogatni fogjuk a hálózatot,
amint az fokozza erőfeszítéseit a kézzelfogható
eredmények elérése érdekében.

Interdiszciplináris szakpolitikai
megoldások azonosítása
2016-ban európai szintű párbeszéd elindítását kívánjuk
ösztönözni az óriás méretű adathalmazokról, a dolgok
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internetéről és az alapvető jogokról a köz- és
a magánszférában. Ennek megvalósítása érdekében
az óriás méretű adathalmazokkal kapcsolatos
workshopok szer vezésekor bevonjuk az uniós
intézményeket, a szabályozókat, a tudományos élet
képviselőit, az ipart, az informatikai közösséget,
a fogyasztóvédelmi szervezeteket és másokat, továbbá
dokumentumot dolgozunk ki és teszünk közzé az
adatvédelemről és a digitális egységes piacról.

A technológia nyomon követése
Az intézménynek a technológia nyomon követésével
kapcsolatos tevékenységei láthatóbbá válnak, és más
érintettek is hozzáférhetnek, ami még nagyobb
hatásúvá teszi e tevékenységeket. Jelentésünket uniós
szinten az adatvédelmi hatóságok és a technológiával
foglalkozó szakértői csoportok mellett a nyilvánosság
számára is elérhetővé tesszük.

A felelős és tájékozott döntéshozatal
elősegítése
Az európai adatvédelmi biztos egy olyan átfogó
eszközkészlet kidolgozását ter vezi, amelynek
segítségével az uniós intézmények megalapozott
döntéseket hozhatnak az adatvédelem terén. Egy külső
hálózat segítségével írásos iránymutatásokat is
kidolgozunk, továbbá workshopokat és képzési
alkalmakat is szervezünk. Az európai adatvédelmi
biztos ezenkívül minden évben azonosítani fogja
azokat az uniós szakpolitikai kérdéseket, amelyek
a legnagyobb hatást gyakorolják a magánélet
védelmére és az adatvédelemre. E kérdések
vonatkozásában megfelelő jogi elemzést és
iránymutatást biztosítunk.
Az európai adatvédelmi biztos továbbra is keményen
dolgozik majd annak érdekében, hogy a Parlamenttel,
a Ta n á c c s a l é s a B i zot t s á g g a l h até ko ny
munkamódszereket dolgozzon ki, és folyamatosan
visszajelzéseket kér arról, mennyire tar tották
értékesnek az általa nyújtott tanácsokat. Ezenkívül
elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fejlesszük az
Európai Unió Bíróságával az alapvető jogokról folytatott
párbeszédünket, és segítséget nyújtsunk a Bíróság
számára minden releváns ügyben, részes félként vagy
szakértőként egyaránt.
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