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Įžanga

|| Į ž a n g a
2018-aisiais tapo aiški duomenų apsaugos galia ir ribos.
2018 m. gegužės 25 d. pradėtas visapusiškai taikyti prieš dvejus metus priimtas Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas (toliau – BDAR).
Žmonės tai pajuto, nes gavo daugybę standartizuotų el. laiškų. Kiekviename iš jų buvo pranešama apie atnaujintą
privatumo politiką ir dažniausiai prašoma su ja sutikti, kad būtų galima toliau naudotis atitinkama paslauga. Kol kas
atrodo, kad, užuot pritaikiusios savo veiklą siekdamos geriau apsaugoti savo paslaugų vartotojų interesus, Bendruoju
duomenų apsaugos reglamentu įmonės labiau naudojosi lyg teisinės dėlionės dalimi, kad toliau galėtų veikti taip, kaip
veikusios.
Vis dėlto galime tikėtis, kad ateinančiais metais padėtis pasikeis.
Didžiausia grėsmė asmens laisvei ir orumui kyla dėl pernelyg didelės tam tikrų įmonių, arba duomenų valdytojų,
informacinės galios ir plačios nesuprantamos naudotojus sekančių, jų profilius sudarančių ir reklamą jiems pritaikančių
subjektų, galinčių rinkti ir naudoti šią informaciją, ekosistemos.
Likus vos trims mėnesiams iki visapusiško BDAR įsigaliojimo, piktnaudžiavimas asmens duomenimis pateko į naujienų
antraštes ir tapo oficialių tyrimų objektu ne tik Europos Parlamente, bet ir tokiose valstybių sostinėse kaip Vašingtonas,
Londonas ar Delis. Dabar viešosios politikos formuotojai puikiai supranta, kokią grėsmę dabartinė situacija kelia ne tik
vartotojų laisvei elektroninės prekybos srityje, bet ir pačiai demokratijai.
Visa sistema jautri ne tik pažeidimams, bet ir manipuliacijai pasitelkiant politines darbotvarkes, kuriomis siekiama
mažinti pasitikėjimą ir visuomenės sanglaudą. Tikrasis ES teisinės sistemos tvirtumo įrodymas bus 2019 m. Europos
Parlamento rinkimų vientisumas.
Bus itin svarbu užtikrinti darnų visų taisyklių, įskaitant duomenų apsaugos taisykles, laikymąsi, siekiant išvengti
neteisėto kišimosi per rinkimus ir už jį bausti. Todėl labai apgailestaujame dėl to, kad vėluojama priimti atnaujintas
e. privatumo taisykles. Dėl didelės ES teisės aktų įvairovės ir teisinio netikrumo, dėl kurio negalime kontroliuoti savo
skaitmeninės tapatybės, be šių atnaujintų taisyklių, kuriomis būtų užtikrinama pagarba intymiausiai, jautriausiai
informacijai ir privačiam bendravimui, įmonės ir žmonės lieka neapsaugoti ir pažeidžiami.
Vis dėlto metų pabaigoje įgyvendinant ES duomenų apsaugos reformos darbotvarkę pasiektas svarbus laimėjimas –
2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojus ES institucijoms skirtam Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui užtikrinta, kad
dabar visos 66 mūsų prižiūrimos ES institucijos bei įstaigos ir pats Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
(EDAPP) laikytųsi tų pačių griežtų reikalavimų, kurie pagal BDAR taikomi duomenų valdytojams.
Dabar, praėjus dvejiems intensyvaus pasirengimo metams, per kuriuos tvirtai bendradarbiavome ne tik su už duomenų
apsaugą atsakingais savo kolegomis iš institucijų, bet ir su aukščiausiąja vadovybe bei kitais ES darbuotojais, ES
institucijos gali pačios rodyti pavyzdį įgyvendindamos duomenų apsaugos taisykles.
Per spalio mėn. vykusią Tarptautinę duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros pareigūnų konferenciją mums teko
garbė pademonstruoti ES įsipareigojimą laikytis etikos ir gerbti žmogaus orumą. Pasaulio duomenų apsaugos
institucijos pradėjo tirti dirbtinio intelekto poveikį žmonėms, o gausiai iš viso pasaulio susirinkę labai įvairių sričių
atstovai per atvirąjį konferencijos posėdį diskutavo apie tai, kaip technologijos trikdo mūsų gyvenimą, ir ragino iš naujo
bendrai sutarti, kas skaitmeninėje erdvėje tinkama, o kas ne. 2019 m. ir vėliau stengsimės ir toliau sudaryti palankias
sąlygas šioms diskusijoms.
Pasaulio mastu toliau matyti geostrateginė duomenų apsaugos svarba. Mes ją matome iš tebevykstančių diskusijų apie
„Privatumo skydą“ ir su juo susijusio (abipusiškumo principu grindžiamo) sprendimo dėl duomenų apsaugos priemonių
tinkamumo Japonijoje. Ją taip pat matome iš to, kiek daug dėmesio duomenų apsaugai skiria teisėsaugos
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bendruomenė. Mūsų, kaip aktyvaus Europos policijos agentūros Europolo reguliuotojo, vaidmuo jau puikiai įtvirtintas,
o 2019 m. pabaigoje panašaus vaidmens imsimės ES teisminio bendradarbiavimo padalinyje Eurojuste.
2018 m. gegužės 25 d. darbą pradėjusiai naujajai Europos duomenų apsaugos valdybai (toliau – EDAV) tenka labai
svarbus uždavinys įrodyti, kad 29 nepriklausomos institucijos gali veikti lyg viena, atsižvelgdamos į viena kitos požiūrius
ir metodus, bet kartu stengdamosi sukurti akivaizdžiai ir tikrai patikimą Europos vykdymo užtikrinimo kultūrą.
Džiaugiamės, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno skirtas sekretoriatas puikiai veikė nuo pat
pirmosios BDAR dienos ir toliau teiks paramą, kur tik galės.
Šie metai – paskutiniai Wojciecho ir mano kadencijos metai. 2015 m. kovo mėn. paskelbėme strategiją, kurioje
nurodėme savo artimiausių metų viziją, tikslus ir veiksmų sritis. Ateinančiais mėnesiais paskelbsime su šia strategija
susijusių savo pastangų apžvalgą, prisiimdami atsakomybę už 2015 m. nusistatytus uždavinius.

Giovanni Buttarelli
Europos duomenų apsaugos
priežiūros pareigūnas
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Wojciech Wiewiórowski
Pareigūno pavaduotojas

2018 m. apžvalga
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m. apžvalga

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

2015–2019 m. EDAPP strategijoje išdėstėme savo
viziją, kaip ES turėtų rodyti pavyzdį visame pasaulyje
vykstančiose diskusijose apie duomenų apsaugą ir
privatumą skaitmeniniame amžiuje. Nusistatėme
nelengvą plataus užmojo darbotvarkę, kurią siekėme
įgyvendinti dabartinės kadencijos metu.
Didelius žingsnius siekiant šių tikslų žengėme
2018-aisiais – juos galima laikyti itin reikšmingais tiek
duomenų apsaugos istorijos, tiek EDAPP istorijos
metais.

Nauji teisės aktai naujai sričiai
Vienas iš trijų mūsų strategijoje nustatytų tikslų buvo
pradėti naują ES duomenų apsaugos etapą. Sparčiai
vyksta technologinė plėtra, o prie jos taikantis taip pat
sparčiai kinta mūsų – kiekvieno atskirai ir kaip visos
visuomenės – gyvenimo būdas. Todėl logiška, kad taip
pat reikėjo atnaujinti ES duomenų apsaugos taisykles,
kuriomis būtų siekiama ne sulėtinti inovacijas, bet
užtikrinti pagrindinių asmens teisių apsaugą
skaitmeniniame amžiuje.
2018 m. gegužės 25 d. naujasis duomenų apsaugos
teisės aktas pradėtas visapusiškai taikyti visoms ES
valst ybėse narėse veikiančioms įmonėms ir
organizacijoms. Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas (BDAR) buvo pirmas žingsnis siekiant
užtikrinti visapusišką ir veiksmingą visų ES žmonių
asmens duomenų ir privatumo apsaugą.
Pagal šį naująjį teisės aktą įsteigta Europos duomenų
apsaugos valdyba (EDAV). Šiai naujai įstaigai, kurią

sudaro 28 ES valstybių narių duomenų apsaugos
institucijos ir EDAPP, patikėta užtikrinti nuoseklų
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą
visoje Europos Sąjungoje. Kadangi mums buvo pavesta
skirti šiai naujai ES įstaigai sekretoriatą, 2018 m.
pradžioje daug laiko ir pastangų skyrėme siekdami
užtikrinti, kad valdyba būtų pasirengusi susidoroti su šiuo
didžiuliu darbo krūviu nuo pat pirmosios naujojo
reglamento dienos. Visus metus toliau teikėme
administracinę paramą EDAV sekretoriatui ir visapusiškai
dalyvavome šios valdybos veikloje kaip nariai.

@EU_EDPS
Memorandum of Understanding signed
between European Data Protection Board
(EDPB) & European Data Protection
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB
plenary meeting today outlining way in
which EDPB and EDPS will cooperate
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

Kurdami visapusišką duomenų apsaugos sistemą, dar
vieną žingsnį žengėme priimdami naująsias ES
institucijoms ir įstaigoms skirtas taisykles. 2018 m.
gruodžio 11 d. įsigaliojo Reglamentas 2018/1725,
kuriuo ES institucijoms taikomos taisyklės suderintos
su Bendrajame duomenų apsaugos reglamente
nustatytomis taisyklėmis.
Mums, kaip duomenų apsaugos ES institucijose ir
įstaigose priežiūros institucijai, teko nelengvas
uždavinys užtikrinti, kad visos jos būtų pasirengusios
šioms naujosioms taisyklėms. 2017 m. pradėjome
vizitų, mokymo sesijų ir susitikimų kampaniją
(žr. EDAPP mokymai 2018 m.), o 2018 m. ją
sustiprinome. Šia veikla siekėme didinti informuotumą
apie naująsias taisykles ir padėti užtikrinti, kad ES
institucijos turėtų žinių ir priemonių joms įgyvendinti.
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@EU_EDPS
Regulation 2018/1725 on protection of
natural persons w/ regard to processing of
#personaldata by #EUInstitutions, bodies,
offices & agencies enters into force today,
bringing #dataprotection rules for #EUI in
line w/ standards imposed by #GDPR
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Ją vykdydami daug dėmesio skyrėme skatinimui ES
institucijose kurti atskaitomybės kultūrą. Norėjome
užtikrinti, kad jos ne tik laikytųsi duomenų apsaugos
taisyklių, bet ir galėtų įrodyti jų laikymąsi. Todėl būtinai
reikėjo ugdyti suvokimą, kad tvarkant asmens
duomenis – net teisėtai – gali kilti rizika asmenų
teisėms ir laisvėms. Šią veiklą tęsime ir 2019 m., nes
stengiamės užtikrinti, kad taikydamos naująsias
duomenų apsaugos taisykles ES institucijos rodytų
pavyzdį.
2018 m. daug viešai diskutuota apie piktnaudžiavimą
asmens duomenimis sekimo ir profiliavimo tikslais, taip
pat apie technologijų vaidmenį mūsų visuomenėje.
Svarbų vaidmenį šiose diskusijose atliko EDAPP ir
apskritai duomenų apsaugos bendruomenė, o EDAPP
prie jų prisidėjo dviem svarbiais aspektais: parengė
mūsų nuomonę dėl internetinių manipuliacijų ir asmens
duomenų bei mūsų nuomonę dėl integruotosios
privatumo apsaugos.
Pirmojoje iš jų daugiausia dėmesio skiriama būtinybei
išplėsti asmenų interesų apsaugos taikymo sritį
šiandieninėje skaitmeninėje visuomenėje, o antrojoje
stengiamasi aptarti naujus su technologine plėtra ir
teisiniais pokyčiais susijusius sunkumus. Teisiniu
požiūriu Bendrajame duomenų apsaugos reglamente,
Direktyvoje 2016/680 ir Reglamente 2018/1725 dėl
asmens duomenų t vark ymo ES institucijose
nustatytose naujosios kartos duomenų apsaugos
taisyklėse reikalaujama, kad, siekdami įgyvendinti
duomenų apsaugos principus ir apsaugos priemones,
duomenų valdytojai atsižvelgtų į techninių ir
organizacinių priemonių išsivystymo lygį. Todėl
priežiūros institucijos taip pat turi žinoti, koks yra šios
srities išsivystymo lygis, ir atsižvelgti į jo pokyčius.
Siekiant, kad šie principai būtų taikomi nuosekliai, šioje
srityje labai svarbu bendradarbiauti. Nuomonėje taip
pat atsižvelgiama į mūsų darbą su Privatumo internete
inžinerijos tinklu (angl. IPEN) skatinant politikos
6

formuotojų, reguliavimo institucijų, pramonės,
akademikų ir pilietinės visuomenės dialogą apie tai,
kaip būtų galima kurti tokias naujas technologijas,
kurios būtų naudingos žmonėms ir visuomenei.
Naujosiose duomenų apsaugos taisyklėse taip pat
nustatytas atskaitomybės principas. Visi duomenų
valdytojai, įskaitant ES institucijas ir įstaigas, privalo
užtikrinti, kad laikosi naujųjų taisyklių. Tai taip pat
taikoma jų IT infrastruktūros ir sistemų tvarkymui ir
valdymui. Siekdami tai palengvinti, išplėtėme savo
specialių gairių katalogą, įtraukdami į jį, be kita ko,
Gaires dėl naudojimosi debesijos kompiuterijos
paslaugomis ES administracijoje ir tolesnes gaires dėl
IT tvarkymo ir IT valdymo. 2018 m. taip pat pradėjome
sisteminę programą, kuria siekiama tikrinti ES įstaigų
atitiktį EDAPP gairėms.

Saugumo ir privatumo pusiausvyros
paieška
2018 m. gegužės 1 d. sukako metai nuo tada, kai
EDAPP perėmė atsakomybę prižiūrėti asmens
duomenų tvarkymą ES teisėsaugos agentūrai
Europolui vykdant operatyvinę veiklą. Viena iš mūsų
strategijoje nurodytų veiksmų sričių, kuri yra
neatsiejama nuo naujojo duomenų apsaugos Europos
Sąjungoje etapo pradžios, yra brandaus bendravimo
saugumo ir privatumo klausimais skatinimas.
Europolas, kaip ES agentūra, kuriai pavesta užtikrinti
ES saugumą ir kartu apsaugoti pagrindines teises
į privatumą bei duomenų apsaugą, yra puikus šioje
srityje mūsų daromos pažangos pavyzdys.

@EU_EDPS
1.5 year of very fruitful & sincere
cooperation: #EDPS supervision of
@Europol aiming to ensure that #Europol
as #controller embeds #dataprotection in
all operations under their responsibility
#accountability @W_Wiewiorowski
at the Joint Parliamentary Scrutiny Group
on Europol

Toliau palaikome stiprius ryšius su Europolo duomenų
apsaugos pareigūnu ir Duomenų apsaugos funkcijos

EDAPP mokymai

2 0 1 8 m.
Briuselis, sausio 31 d.
Metus pradėjome netoli savo būstinės
surengdami mokymus Europos ombudsmeno
tarnybai Briuselyje (juose naudodamiesi
vaizdo ryšio priemonėmis galėjo dalyvauti ir
Strasbūre dirbantys Ombudsmeno tarnybos
darbuotojai). Šiuose kursuose dalyvavo skyrių
ir sektorių vadovai, taip pat kiti susiję
darbuotojai.

Briuselis, vasario 16 d. (ir ne tik)
Europos viešojo administravimo mokykloje
(EUSA) surengėme dviejų valandų trukmės
mokymus ES vadovaujantiems darbuotojams.
Tai nebuvo vienkartinis renginys – per metus į
EUSA grįžome dar šešis kartus. Mokymai EUSA
darbuotojams padėjo geriau pasirengti
deryboms dėl naujojo Reglamento Nr.
2018/1725.

Lisabona, gegužės 25 d.
Su kolegomis iš Europos jūrų saugumo
agentūros (EMSA) ir Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC),
pažymėdami Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento įsigaliojimą, gegužės 25 d.
surengėme mokymus, skirtus padėti jiems
pereiti prie naujojo reglamento.

Briuselis, birželio 7 d.
Įsibėgėjus vasarai, Klimato politikos generalinio
direktorato ir Mobilumo ir transporto
generalinio direktorato darbuotojams, taip pat
kitiems suinteresuotiems kolegoms Briuselyje
(Avenue de Beaulieu) surengėme mokymus apie
naujus duomenų apsaugos reikalavimus.

Mastrichtas, birželio 26 d.
Birželio 26 d. ir gruodžio 3 d. EDAPP Patikrų
skyriaus vadovas lankėsi Mastrichte, kur skaitė
pranešimą Europos viešojo administravimo
instituto duomenų apsaugos sertifikavimo
kursų dalyviams. Tai buvo dviejų valandų
trukmės pristatymas „Duomenų apsaugos
reikalavimų laikymosi priežiūra. Duomenų
apsaugos institucijų vaidmuo“.

Liuksemburgas, sausio 30–31 d.
Kiti EDAPP darbuotojai išvyko kiek toliau ir
surengė dviejų dienų mokymus Liuksemburge
įsikūrusių ES institucijų darbuotojams. Juose
dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių. Ten taip pat
surengėme mokymus Europos Parlamento,
Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos
investicijų banko, Europos Sąjungos įstaigų
vertimo centro, Europos investicijų fondo ir
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto
programų
vykdomosios
įstaigos
vadovaujantiems darbuotojams.

Atėnai, kovo 1–2 d.
Šis dviejų dienų trukmės mokymo seminaras,
skirtas Europos Sąjungos tinklų ir informacijos
apsaugos agentūros (ENISA) ir Europos
profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP)
personalui, buvo gera proga dar kartą patvirtinti
dabartinius duomenų apsaugos įsipareigojimus
ir pristatyti naujus įsipareigojimus pagal
peržiūrėtą reglamentą. Taip pat ėmėmės
konkretaus renginių valdymo atvejo tyrimo,
kuris, kaip paaiškėjo, buvo toks naudingas, kad
juo visus metus naudojomės kituose
mokymuose.

Briuselis, gegužės 29 d.
Praėjus vos keturioms dienoms po Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo,
Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnas priėmė 23 neseniai paskirtus ES
institucijų ir įstaigų duomenų apsaugos
pareigūnus ir duomenų apsaugos pareigūnų
pavaduotojus, kurie atvyko į mokymo kursus
apie veiksmingą asmens duomenų apsaugą
einant jų naujas pareigas. Antras panašus DAP
mokymų renginys įvyko gruodžio 10 d.

Briuselis, birželio 14 d.
ES leidinių biuro ir kitiems Europos
universitetinio
instituto
darbuotojams,
dirbantiems leidinių, komunikacijos, socialinės
žiniasklaidos ir žiniatinklio srityse, surengėme
internetinį seminarą. Tačiau tuo mūsų darbas
neapsiribojo. Tą pačią dieną surengėme
mokymo kursus Europos išorės veiksmų
tarnybai (EIVT).

Liuksemburgas, spalio 1–2 d.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kvietimu
grįžome į Liuksemburgą surengti mokymus apie
naująjį reglamentą. Dalyvavo daugiau kaip 400
atstovų iš įvairių ES institucijų.

Stokholmas, rugsėjo 18 d.
Surengėme mokymus metiniame ES agentūrų ir
įstaigų
svetainių
administratorių
tinklo
susitikime. Tai buvo puiki galimybė duomenų
apsaugos klausimais tiesiogiai pabendrauti su ES
komunikacijos pareigūnais.

Briuselis, lapkričio 7 d.
Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir
kapitalo rinkų sąjungos generaliniam direktoratui
– Komisijos padaliniui, atsakingam už ES
bankininkystės ir finansų politiką, – surengėme
duomenų apsaugos mokymus, kurių temos buvo
duomenų apsaugos pagrindai, duomenų
subjektų teisės ir konkretaus renginių valdymo
atvejo tyrimas.

Briuselis, lapkričio 20 d.
Likus vos vienai dienai iki Reglamento (ES) Nr.
2018/1725 paskelbimo, paskutinieji 2018 m.
mokymai surengti ELPA priežiūros institucijos
darbuotojams.

Briuselis, spalio 23 d.
Europos Komisija ir visų ES valstybių narių
nacionalinės
konkurencijos
institucijos
bendradarbiauja per Europos konkurencijos
tinklą (EKT). Spalio mėn. apsilankėme
Konkurencijos
generaliniame
direktorate,
siekdami EKT nariams surengti konsultacijas apie
duomenų apsaugos klausimus atliekant tyrimus
ir patikras.

Turinas, rugsėjo 20–21 d.
Europos mokymo fondo (ETF) prašymu, su
įvairiais kolegomis, įskaitant dalyvius iš ETF,
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA),
Jungtinio tyrimų centro (JRC) ir Europos
universitetinio instituto (EUI), nagrinėjome
duomenų apsaugos atvejų tyrimus.

Frankfurtas, lapkričio 12 d.
Lapkričio mėn. viduryje Vokietijoje surengėme
mokymo seminarą bankų priežiūros duomenų
apsaugos klausimais; mokymuose, kurie buvo
surengti bendradarbiaujant su Europos Centrinio
Banko (ECB) duomenų apsaugos pareigūnu,
privačiuoju sektoriumi („Union Investment“),
dalyvavo Frankfurte dirbantys ECB darbuotojai ir
Europos draudimo ir profesinių pensijų
institucijos (EIOPA) darbuotojai.

Briuselis, lapkričio 21 d.
Paryžius, lapkričio 26 d.
Artėjant kalendorinių metų pabaigai, EDAPP
surengė atitikties patikros vizitą į Paryžiuje
įsikūrusį Europos Sąjungos saugumo studijų
institutą. Dalyvaujant Priežiūros pareigūno
pavaduotojui Wojciechui Wiewiórowskiui,
Priežiūros ir vykdymo užtikrinimo padalinys
surengė mokymus apie naująjį reglamentą.
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Lapkričio 21 d. Europos duomenų apsaugos
priežiūros pareigūnas Mobilumo ir transporto
generaliniame direktorate skaitė pranešimą
Civilinės aviacijos saugumo komitetui.

Briuselis, gruodžio 3 d.
Europos
duomenų
apsaugos
priežiūros
pareigūno tarnyba baigė mokymus ten, kur
pradėjo, – savo būstinės mieste Briuselyje.
Komunikacijos generaliniam direktoratui ir kitų
Europos Komisijos atstovybėms surengėme
mokymus apie tai, kokią įtaką naujasis
reglamentas turės jų renginiams.

2018 m. apžvalga

skyriumi, todėl galime numatyti galinčias kilti problemas
ir planuoti būsimą veiklą. 2018 m. gegužės mėn.
atlikome antrąją duomenų tvarkymo veiklos šioje
agentūroje patikrą, o prireikus toliau teikėme patarimus
ir nagrinėjome skundus.
Aktuali tema tebėra ES sienų saugumas. 2018 m. ES
teisės aktų leidėjas pateikė kelis naujus pasiūlymus,
kuriais siekiama didinti saugumą ir gerinti sienų
valdymą. Sutinkame su tuo, kad reikia didinti ES
saugumą, bet dėl to neturėtų sumažėti dėmesys
duomenų apsaugai ir privatumui.

@EU_EDPS
#EDPS calls for wider debate on the
future of information sharing in the #EU.
Read the EDPS opinion on the
#interoperability between the EU largescale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release
http://europa.eu/!uW44UM

Dar viena sritis, kurioje reikia imtis veiksmų siekiant
pradėti naują ES duomenų apsaugos etapą, yra
parama atsakingai ir informacija grindžiamai politikai
formuoti. Šiuo atžvilgiu 2018 m. paskelbėme kelias
nuomones dėl siūlomos ES sienų politikos. Vienoje iš
jų daug dėmesio skiriama keitimosi informacija Europos
Sąjungoje ateičiai ir aptarti du reglamentai, kuriais
turėtų būti kuriama ES didelės apimties informacinių
sistemų sąveikumo sistema. Kadangi šio pasiūlymo
padariniai duomenų apsaugai ir kitoms pagrindinėms
teisėms nėra tiksliai žinomi, siekdami užtikrinti išsamius
jų tyrimus, 2019 m. pradžioje pradėsime su šiuo
klausimu susijusias diskusijas.
Be to, siekdami užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą ES
didelės apimties IT duomenų bazių, skirtų ES politikai
prieglobsčio, sienų valdymo, policijos bendradarbiavimo
ir migracijos srityse remti, priežiūrą, toliau glaudžiai
b en dr adar biaujam e su du o m e n ų aps au g o s
institucijomis.

Partnerysčių plėtojimas
Vis dėlto parama formuojant atsakingą ir informacija
grindžiamą politiką tikrai nėra vien ES saugumo ir sienų
politikos srities klausimas. 2018 m. EDAPP paskelbė
11 nuomonių įvairiais klausimais, be kita ko, susijusiais
su jurisdikcija santuokos klausimais ir ES didelės
apimties informacinių sistemų sąveikumu, įskaitant dvi
nuomones Tarybos prašymu.
Taip pat paskelbėme 14 oficialių pastabų rinkinių. Šios
pastabos prilygsta nuomonėms, bet paprastai yra
trumpesnės ir labiau techninio pobūdžio. Kai kurių iš
mūsų nuomonių konkrečiai paprašė Europos
Parlamentas arba kuris nors jo komitetas. Jos buvo
susijusios ne su pirminiais pasiūlymais dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų, bet dėl pakeitimų projektų ir
teisėkūros institucijų derybų rezultatų.
Taip pat įsitraukėme į daugiau kaip 30 neoficialių
konsultacijų dėl Komisijos pasiūlymų projektų. Taigi, šie
skaičiai aiškiai rodo padidėjusį nepriklausomų ekspertų
konsultacijų ES iniciatyvų poveikio duomenų apsaugai
klausimais poreikį bei svarbą ir didėjantį ES
suinteresuotųjų institucijų susidomėjimą. Tikimės, kad
pagal naują jį Reglamentą 2018/1725 stiprinant
konsultavimosi teisėkūros klausimais įgaliojimus,
ar timiausiais metais šį abipusiškai naudingą
bendradarbiavimą galėsime tęsti.
Taip pat toliau stengėmės užtikrinti, kad veikla ES
institucijose būtų vykdoma laikantis atitinkamų
duomenų apsaugos teisės aktų. Šiuo atžvilgiu
skelbėme išankstinės patikros nuomones, nagrinėjome
skundus ir, naudodamiesi įvairiomis turimomis
priemonėmis, stebėjome atitiktį.
Strategijoje Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnas įpareigojamas įtvirtinti partnerystes,
kuriomis būtų už tikrinama didesnė duomenų
apsaugos konvergencija pasaulio mastu. Nors
duomenys juda tarp šalių, nepaisydami sienų, bet
dėl duomenų apsaugos taisyklių daugiausia
sprendžiama nacionaliniu, geriausiu atveju – regionų
– lygmenimis.
Tai žinodami toliau bendradarbiaujame su savo
regioniniais ir tarptautiniais partneriais, kad duomenų
apsaugos aspektas būtų integruojamas į tarptautinius
susitarimus, o nuosekli asmens duomenų apsauga
būtų užtikrinama visame pasaulyje.
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2018 m. apžvalga

@EU_EDPS
Glad #EDPS has strongly contributed to a
balanced @EU_EDPB opinion of
paramount importance on the first #GDPR
adequacy finding: Not a red light, but
improvements are recommended to
achieve a robust #EU & #Japan
#dataprotection deal

Taip pat dalyvaujame diskusijose dėl tinkamumo
išvadų. Šiuos susitarimus Europos Komisija sudaro ES
valstybių narių vardu. Juose numatoma galimybė
perduoti duomenis iš ES šalių į tas ES nepriklausančias
šalis, kurių duomenų apsaugos taisyklės laikomos
tinkamomis pakankamai apsaugai užtikrinti. Pavyzdžiui,
2018 m. dalyvavome atliekant antrąją bendrą ES ir JAV
privatumo skydo peržiūrą ir padėjome rengti EDAV
nuomonę dėl pasiūlyto tinkamumo susitarimo su
Japonija.

Skaitmeninė etika ir tarptautinė
konferencija
Vykdydami įsipareigojimą įtvirtinti pasaulinio lygmens
partnerystės ryšius, 2015 m. pradėjome EDAPP etikos
iniciatyvą. Norėjome paskatinti pasaulio diskusijas apie
tai, kaip skaitmeniniame amžiuje galima užtikrinti mūsų
pagrindines teises ir vertybes.

@EU_EDPS
#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018
Olympic Games on #Privacy “Choose humanity: putting the dignity
back into digital”. The 40th International
Conference will explore the human
dimension of new technologies.
#DebatingEthics @icdppc2018
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Dabar, praėjus trejiems metams, skaitmeninė etika
tapo svarbiu tarptautinės darbotvarkės klausimu.
2018 m. pradžioje paskelbėme Etikos patariamosios
grupės ataskaitą. Ši ataskaita – tai naudinga priemonė,
padedanti mums suprasti, kaip skaitmeninė revoliucija
pakeitė mūsų, kiekvieno atskirai ir kaip visos
visuomenės, gyvenimo būdą. Joje taip pat nurodyti
atitinkami su duomenų apsauga susiję pokyčiai ir
iššūkiai. Todėl galėjome išplėsti savo tyrimą ir per
2018 m. vasaros pradžioje pradėtas konsultacijas
galėjome pasiekti daug didesnę auditoriją. Konsultacijų
rezultatai atskleidė, kad svarbu daryti pažangą etikos
srityje, o duomenų apsaugos institucijos raginamos
imtis aktyvesnio vaidmens šiuo klausimu.
Vis dėlto tikros diskusijos skaitmeninės etikos
klausimais pagal tarptautinę darbotvarkę prasidėjo
surengus Tarptautinę duomenų apsaugos ir privatumo
priežiūros pareigūnų konferenciją, kurią Europos
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Giovannis
Buttarellis pavadino duomenų apsaugos olimpinėmis
žaidynėmis.
Šios tarptautinės konferencijos viešojo posėdžio tema
buvo Diskusijos etikos klausimais. Orumas ir pagarba
duomenimis grindžiamame gyvenime. Per šį renginį,
kuriame dalyvavo daugiau kaip 1 000 įvairios patirties
turinčių įvairių šalių ir profesijų atstovų, aukšto lygio
pranešėjai ir daug žiniasklaidos atstovų, buvo galima
paskatinti aktyviau diskutuoti šiuo klausimu ir kaip
svarbius duomenų apsaugos institucijų bei kitų pasaulio
dalyvių darbotvarkių punktus įtraukti naujus etikos ir
teisinius klausimus. EDAPP dabar laikomas šios srities
lyderiu ir stengsis toliau plėtoti šias diskusijas.

Vidaus administravimas
Kad galėtume pasiekti savo tikslus didėjant mūsų
vaidmeniui ir atsakomybei, kaip niekad svarbu buvo
užtikrinti gerą vidaus administravimą.
2018 m. EDAPP Žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir
administravimo skyrius vykdė dvi labai plataus užmojo
parengiamąsias užduotis. Daug intensyviau dirbta
rengiantis naujojo EDAV sekretoriato veiklai, siekiant
užtikrinti, kad ši valdyba administracijos ir logistikos
atžvilgiais būtų pasirengusi pradėti darbą 2018 m.
gegužės 25 d. Šioje srityje, be kita ko, reikėjo užtikrinti,
kad visiems EDAV darbuotojams būtų taikomos tos
pačios taisyklės, kaip ir tiems darbuotojams, kurie dirba
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, ir
kad jie galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis.

2018 m. apžvalga

Rengdamiesi naujajam ES institucijoms skirtam
duomenų apsaugos reglamentui, taip pat turėjome
užtikrinti, kad visi EDAPP žmogiškų jų išteklių
sprendimai atitiktų naująsias taisykles. Todėl atlikome
išsamią visos EDAPP žmogiškųjų išteklių duomenų
tvarkymo veiklos peržiūrą ir prireikus pakoregavome
savo požiūrį.
Įgyvendinome kelias iniciatyvas mūsų žmogiškųjų
išteklių politikai gerinti, bet taip pat, atsižvelgdami
į būsimus įdarbinimo poreikius, paskelbėme naują
viešąjį konkursą, siekdami sukurti aukštos kvalifikacijos
duomenų apsaugos ekspertų rezervą. 2019 m.
pirmiausia sieksime užtikrinti veiksmingą ir malonią
darbo aplinką visiems EDAPP darbuotojams.

Komunikacijos veikla duomenų apsaugos
srityje
Per pastaruosius kelerius metus EDAPP komunikacijos
veikla tapo labai svarbi. Veiksminga komunikacija
būtina, kad pasiektume savo strategijoje nusistatytus
tikslus. Jei mūsų darbas bus nepastebimas, reikiamo
poveikio juo pasiekti nepavyks.
Labiau stengėmės kuo geriau ir veiksmingiau
komunikuoti internete. Taip pat pradėjome ir
įgy vendinome dvi komunikacijos kampanijas.
Vykdydami su 2018 m. tarptautine konferencija
susijusią komunikacijos veiklą, ne tik padėjome
užtikrinti, kad konferencija būtų apskritai sėkminga, bet
ir kad diskusijos skaitmeninės etikos tema pasiektų kuo
platesnę auditoriją.

@EU_EDPS
The key word of #GDPRforEUI is
#accountability. It means that personal
data protection should be embedded in
culture of organizations. Comply with
#dataprotection law & demonstrate your
compliance! Read our factsheet
https://europa.eu/!PY43hU & watch video
https://europa.eu/!MM88bY

2018 m. gruodžio mėn. savo dėmesį nukreipėme
į naująjį ES institucijoms skirtą duomenų apsaugos
reglamentą. Savo komunikacijos kampanija siekėme
papildyti ir sustiprinti jau vykdomą informuotumo
didinimo veiklą. Ši kampanija buvo skirta ne tik ES
darbuotojams, bet ir užtikrinti, kad žmonės už ES
institucijų ribų žinotų naująsias taisykles ir galimą jų
poveikį jiems.
EDAPP vaidmuo ir įtaka pasaulyje tikriausiai tik didės,
todėl manome, kad 2019 m. taip pat bus labai
intensyvūs.

2018 m. pagrindiniai veiklos rezultatų
rodikliai
Kad būtų lengviau stebėti savo veiklos veiksmingumą,
taikome kelis pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius
(toliau – PVRR). Juos taikydami galime pakoreguoti
savo veiklą, kad mūsų darbas turėtų didesnį poveikį,
o ištekliai būtų naudojami efektyviau. Šie PVRR atitinka
mūsų 2015–2019 m. strategijoje apibrėžtus strateginius
tikslus ir veiksmų planą.
PVRR rezultatų suvestinėje trumpai aprašytas
kiekvienas PVRR ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasiekti
rezultatai. Dažniausiai šie rezultatai yra vertinami
atsižvelgiant į pirminius uždavinius.
2018 m. daugumą nusistatytų su PVRR susijusių
uždavinių įvykdėme arba viršijome, kai kuriuos –
smarkiai. Iš to matyti, kad atitinkami strateginiai tikslai
įgyvendinami sklandžiai, todėl taisomųjų priemonių
imtis nereikia.
Dviejų PVRR stebėsenos rezultatų neturime. Dėl
6 PVRR 2018 m. nusprendėme ne skelbti prioritetų
sąrašą, bet stebėti su mūsų strategijoje nustatytais
atitinkamais politikos veiksmais susijusią savo politikos
veiklą ir nustatyti jos prioritetus. Šį sprendimą
priėmėme todėl, kad manėme, jog taip galima
veiksmingiau užtikrinti EDAPP strategijoje nustatytų
uždavinių įgyvendinimą.
Dėl 7 PVRR pažymėtina, kad EDAPP svetainės
lankytojų skaičiaus šiuo metu tiksliai nustatyti negalime,
nes pasikeitė šios svetainės slapukų ir sekimo politika.
Šiuo pokyčiu siekiama užtikrinti, kad mūsų svetainės
naudotojai galėtų sąmoningai pasirinkti leisti sekti jų
internetinę veiklą EDAPP svetainėje. Taip svetainė kuo
geriau atitiks duomenų apsaugos reikalavimus. Dėl
šios priežasties 7 PVRR rezultatai yra neišsamūs.
4 PVRR uždavinys tikslinamas kasmet, atsižvelgiant
į teisėkūros ciklą.
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2018 m. apžvalga

PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIAI

REZULTATAI 2018 12 31

2018 M. UŽDAVINYS

1 tikslas – įdiegti skaitmeninę duomenų apsaugą
1 PVRR

Technologijų naudojimą skatinančių privatumo ir
duomenų apsaugos iniciatyvų, kurias parengė arba
padėjo parengti EDAPP, skaičius

9

9 iniciatyvos

Veiksmų, kuriais siekiama rasti skirtingų sričių
strateginius sprendimus (vidaus ir išorės), skaičius

8

8 veiksmai

31

10 klausimų

Suinteresuotųjų subjektų (Komisijos, Europos
Parlamento, Tarybos, duomenų apsaugos institucijų ir
kt.) suinteresuotumo lygis

15

10 konsultacijų

Duomenų apsaugos pareigūno (duomenų apsaugos
koordinatoriaus, kontrolierių) atsiliepimai apie
bendradarbiavimą su EDAPP ir rekomendacijos,
įskaitant duomenų subjektų nuomonę apie mokymus

95%

70%

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

Duomenų neturima

Duomenų neturima

Apsilankymų EDAPP svetainėje skaičius

Duomenų neturima

• Pasiekti 195 715
apsilankymų skaičių
(2015 m. rezultatai)

Išorės
rodiklis

EDAPP „Twitter“ paskyros sekėjų skaičius

14 000

• 9 407 sekėjai
(2017 m. rezultatai) +
10 proc.

8 PVRR

Darbuotojų pasitenkinimo lygis

75%

75%

Biudžeto vykdymas

93,8%

90%

Vidaus
rodiklis
2 PVRR
Vidaus ir
išorės
rodiklis

2 tikslas – įtvirtinti pasaulinio lygio partnerystės ryšius
3 PVRR
Vidaus
rodiklis

Tarptautinio lygmens klausimų (EDAV, Europos
Taryba, EBPO, Pasaulinis privatumo užtikrinimo
tinklas, tarptautinės konferencijos), kuriuos nagrinėjant
EDAPP svariai prisidėjo raštu, skaičius

3 tikslas – pradėti naują ES duomenų apsaugos politikos etapą
4 PVRR
Išorės
rodiklis
5 PVRR
Išorės
rodiklis
6 PVRR
Vidaus
rodiklis

Veiklos priemonės – komunikacinė veikla ir išteklių valdymas
7 PVRR
Sudėtinis

Vidaus
rodiklis
9 PVRR
Vidaus
rodiklis
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Pagrindiniai 2019 m. tikslai

|| P a g r i n d i n i a i

2019 m. tikslai

Pagal bendrąją 2015–2019 m. strategiją 2019 metams
nustatyti toliau nurodyti tikslai. Ataskaitą apie rezultatus
pateiksime 2019 m. metinėje ataskaitoje.

Tinkamo Reglamento 2018/1725 taikymo
užtikrinimas
ES institucijoms ir įstaigoms skirtos Naujosios
duomenų apsaugos taisyklės pradėtos visapusiškai
taikyti 2018 m. gruodžio 11 d. 2019 m. tęsime savo
kampaniją, kuria siekiama užtikrinti, kad ES institucijų
darbuotojai ir žmonės už jų ribų galėtų geriau suprasti
naujojo reglamento reikalavimus ir geriau žinotų su
asmens duomenų tvarkymu susijusius pavojus.
ES institucijose toliau daug dėmesio skirsime raginimui
kurti atskaitomybės kultūrą. Todėl duomenų apsaugos
pareigūnams, vadovybei ir ES darbuotojams teiksime
žinias ir priemones, kuriomis būtų galima ne tik vien
užtikrinti savo atskaitomybę, bet ir gebėjimą ją pagrįsti.

Naujas teisinis politikos ir konsultacinės
veiklos pagrindas
Reglamentu 2018/1725 sustiprintas EDAPP vaidmuo
vykdant mūsų politikos ir konsultacinę veiklą. Dabar
aiškiai reikalaujama, kad konkrečiais atvejais Europos
Komisija konsultuotųsi su EDAPP. Rekomendaciją
Komisijai turime pateikti per aštuonias savaites nuo jos
prašymo gavimo. Pagal naujuosius teisės aktus
Europos duomenų apsaugos valdyboje (EDAV) taip pat
galima teikti bendras nuomones.
2019 m. bendradarbiaudami su Komisija ir EDAV
sieksime užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos
procedūros, kuriomis būtų remiamos šios naujosios
nuostatos, ir persvarstysime bei atnaujinsime savo
vidaus taisykles ir kitus susijusius rekomendacinius
dokumentus. Taip pat toliau būsime pasirengę teikti
Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai
oficialias arba neoficialias rekomendacijas bet kuriuo
sprendimų priėmimo proceso metu.

Gairės dėl būtinumo ir proporcingumo
2019 m. užbaigsime su ES teisės aktų leidėjui skirtos
metodikos, kuri turėtų būti taikoma vertinant įtakos
pagrindinėms teisėms į privatumą ir duomenų apsaugą

t ur in č i ų te i s ė k ū r o s p r i e m o ni ų b ū t inum ą i r
proporcingumą, teikimu susijusį darbą. Konkrečiai
parengsime gaires dėl proporcingumo ir taip
užbaigsime darbą, kurį buvome pradėję 2017 m.
balandžio mėn. paskelbdami savo būtinumo nustatymo
priemonių rinkinį. Šia veikla siekiame ES institucijoms
sukurti tokią sistemą, kurioje joms būtų lengviau laikytis
aktyvaus požiūrio ES politikos srityje įgyvendinant
duomenų apsaugos priemones.

Parama platesnio masto diskusijoms dėl
sąveikumo
Savo 2018 m. nuomonėje dėl ES didelės apimties IT
sistemų sąveikumo raginome plačiau diskutuoti apie šių
sistemų ateitį, jų valdymą ir pagrindinių teisių apsaugą
šioje srityje. Šias diskusijas pradėsime šio klausimo
aukšto lygio grupėje per 2019 m. sausio 30 d. – vasario
1 d. Briuselyje vyksiančią kasmetinę Kompiuterių,
privatumo ir duomenų apsaugos konferenciją
„Kompiuteriai, privatumas ir duomenų apsauga“.
Naujuoju Reglamentu 2018/1725 nustatytas vienas
koordinuotos ES didelės apimties IT sistemų ir ES
įstaigų, tarnybų bei agentūrų priežiūros, kurią turi
vykdyti EDAPP ir nacionalinės priežiūros institucijos,
modelis. Kartu su savo partneriais iš nacionalinių
duomenų apsaugos institucijų 2019 m. apsvarstysime
koordinuotos priežiūros ateitį.

Informacijos apsauga
Naujajame reglamente dėl duomenų apsaugos ES
institucijose nustatytos naujos koncepcijos, kuriomis
pabrėžiama informacijos saugumo svarba. Pavyzdžiui,
nustatyti privalomi pranešimai apie duomenų saugumo
pažeidimus ir pseudonimų, kaip pripažintos saugumo
priemonės, taikymas.
Šiuo atžvilgiu turėsime didinti savo pajėgumus ir tobulinti
žinias, kad galėtume prižiūrėti ir vertinti ES institucijų
taikomas priemones atitikčiai užtikrinti. Taip pat turime
gebėti sparčiai reaguoti į pranešimus apie duomenų
saugumo pažeidimus ir kitus saugumo incidentus, kad
sumažėtų bet koks neigiamas poveikis asmenų
pagrindinėms teisėms. Toliau vykdysime patikras, per
kurias daugiausia dėmesio skiriama technologijų
aspektams, ypač susijusiems su didelės apimties IT
sistemomis ir saugumo bei teisėsaugos srityse.

13

Pagrindiniai 2019 m. tikslai

Rengimasis Eurojusto priežiūrai
Dabar, kai mūsų priežiūros vaidmuo Europole puikiai
įtvirtintas, 2019 m. EDAPP imsis užduoties prižiūrėti
asmens duomenų tvarkymą kitoje teisingumo ir vidaus
reikalų srityje dirbančioje ES agentūroje – Eurojuste.
2018 m. lapkričio 6 d. buvo patvirtinta nauja Eurojustui
skirta teisinė sistema, į kurią įtrauktos naujos konkrečiai
šios agentūros veiklai taikomos duomenų apsaugos
taisyklės. Joje nustatytas EDAPP vykdytinas priežiūros
vaidmuo. Rengdamiesi šiam naujam vaidmeniui,
EDAPP darbuotojai organizuos su Eurojusto priežiūra
susijusias vidaus ir išorės mokymo sesijas, per kurias
bus siekiama užtikrinti, kad 2019 m. pabaigoje būtume
pasirengę imtis šio vaidmens.

Pritaikytosios ir standartizuotosios
duomenų apsaugos įgyvendinimas ES
institucijose
Naujosiose duomenų apsaugos taisyklėse nustatyta,
kad, kurdamos ir eksploatuodamos duomenų tvarkymo
sistemas, ES institucijos privalo laikytis pritaikytosios ir
standartizuotosios duomenų apsaugos principų. Todėl
2019 m. dėsime daugiau pastangų siekdami nustatyti ir
skatinti praktinius technologinius sprendimus. Šiuo
atžvilgiu bus reguliariai stebimi informacinių ir ryšių
technologijų pokyčiai, kad būtų galima teikti gaires ir
rengti mokymus techninio duomenų apsaugos
įgyvendinimo klausimais.

Gairės dėl technologijų ir duomenų
apsaugos
2018 m. paskelbėme gaires dėl asmens duomenų
apsaugos, susijusios su IT valdymu ir tvarkymu,
debesijos kompiuterija ir duomenų saugumo
pažeidimais. 2019 m. paskelbsime atnaujintas gaires,
kaip gerinti atskaitomybę IT srityje, ir teiksime politikos
patarimus, susijusius su konkrečiomis technologijomis
arba metodika, ypatingą dėmesį skirdami saugumui.

telekomunikacijose darbo grupe (angl. IWGDPT,
vadinamąja Berlyno grupe).
Vykdydami patikrą ir tyrimus toliau stengsimės vertinti,
kaip ES institucijose laikomasi duomenų apsaugos
reikalavimų. Jei įmanoma, tai stengsimės daryti
nuotoliniu būdu iš EDAPP laboratorijos.

Parama Privatumo internete inžinerijos
tinklui (IPEN)
Technologijų ir privatumo ekspertus iš duomenų
apsaugos institucijų, pramonės, akademinės
bendruomenės ir pilietinės visuomenės buriantis tinklas
IPEN atliks svarbų vaidmenį užtikrinant, kad duomenų
apsaugos principai taptų inžinerijos reikalavimais. Šiam
tinklui padėsime stiprinti savo pastangas skatinti
technologijas ir inžinerijos metodus, kuriais paisoma
privatumo. Ypač stengsimės užtikrinti, kad integruotosios
privatumo apsaugos principas taptų inžinerijos
reikalavimais, o rengdami praktinius seminarus ir
pristatymus per viešus renginius sieksime padėti
inžinieriams ir privatumo ekspertams keistis žiniomis
techninių privatumo problemų sprendimų klausimais.
Naujasis teisinis įpareigojimas projektuojant ir
eksploatuojant IT sistemas, taikomas asmens
duomenims tvarky ti, laiky tis pritaiky tosios ir
standartizuotosios duomenų apsaugos principų
padidino šios srities veiklos svarbą, ypač nustatant
išsivystymo lygį ir jo raidą kaip lyginamąjį priežiūros ir
vykdymo užtikrinimo veiklos rodiklį.

Tolesnis bendradarbiavimas su ES ir
tarptautiniais partneriais

Siekdami užtikrinti nuoseklumą su kitų duomenų
apsaugos institucijų rekomendacijomis ir praktika,
laikysimės šiais klausimais paskelbtų EDAV gairių ir
padėsime šiai valdybai derinti gaires.

Dabar, visiškai įsigaliojus naujiesiems ES teisės
aktams, mums kaip niekad svarbu bendradarbiauti su
savo duomenų apsaugos par tneriais Europos
Sąjungoje ir už jos ribų. Bus toliau bendradarbiaujama
su valstybių narių duomenų apsaugos institucijomis
daugeliu lygmenų, pirmiausia – Europos duomenų
apsaugos valdyboje, kurioje daug dėmesio skirsime
tolesniam aktyviam įsitraukimui į Pagrindinių nuostatų
pogrupio darbą ir savo – kaip redakcinės grupės, kuriai
pavesta parengti EDAV darbo tvarkos taisyklių
pakeitimus, nario – darbui.

Technologijų ir duomenų apsaugos klausimais taip pat
toliau bendradarbiausime su savo tarptautiniais
partneriais, be kita ko, su Tarptautinės duomenų
apsaugos ir privatumo priežiūros pareigūnų
konferencijos (angl. ICDPPC) nariais ir jos darbo
grupėmis ir su Tarptautine duomenų apsaugos

Toliau bendradarbiaudami su tarptautinėmis
organizacijomis, 2019 m. viduryje surengsime Paryžiuje
vyksiantį praktinį seminarą. Taip pat bus svarbu skatinti
tarptautinio lygmens dialogą su institucijomis,
organizacijomis ir kitomis už ES ribų veikiančiomis
grupėmis.
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Etikos iniciatyva suteikto impulso palaikymas
Dabar po sėkmingos 2018 m. Tarptautinės duomenų
apsaugos ir privatumo priežiūros pareigūnų
konferencijos turime užtikrinti, kad suteiktas impulsas
neišblėstų. Būtent to sieksime per 2019 m. pradžioje
organizuojamos konferencijos „ Kompiuteriai,
privatumas ir duomenų apsauga“ metu vyksiantį renginį
imdamiesi įvairios naujos veiklos. Ją sudarys:
•

keli vieši pokalbiai su įvairių sričių ekspertais,
įskaitant duomenų apsaugos institucijas, per
telefonines konferencijas, internetu transliuojamas
diskusijas arba tinklalaides;

•

specialistų nuomonės skaitmeninės etikos tema,
kurios bus skelbiamos internetu;

•

nauja EDAPP nuomonė dėl etikos, kuri bus
grindžiama mūsų 2015 m. nuomone ir Etikos
patariamosios grupės ataskaita;

•

2019 m. Tarptautinės duomenų apsaugos ir
privatumo priežiūros pareigūnų konferencijos metu
vyksiantis papildomas renginys etikos tema.

Šia veikla tikimės toliau daryti pažangą užtikrinant
tarptautinį sutarimą skaitmeninės etikos srityje.
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Kaip susisiekti su ES
Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje
https://europa.eu/european-union/contact_lt
Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES
Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://
europa.eu/european-union/index_lt)
ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://publications.europa.eu/lt/publications. Jeigu
jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr.
https://europa.eu/european-union/contact_lt)
ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis
kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)
ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis
galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.
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