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Datu aizsardzības spēku un ierobežojumus skaidri apliecināja 2018. gads.

Divus gadus pēc pieņemšanas, t. i., 2018. gada 25. maijā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) kļuva pilnībā 
piemērojama.

Cilvēki to pamanīja, jo lielā daudzumā saņēma ļoti līdzīgus e-pasta sūtījumus, kuros viņus informēja par atjauninātu 
privātuma politiku un kuros pārsvarā prasīja piekrist atjauninātajai privātuma politikai, lai varētu turpināt izmantot 
pakalpojumu. Šķiet, ka līdz šim uzņēmumi tā vietā, lai pielāgotu savu darbību nolūkā labāk aizsargāt to pakalpojumu 
lietotāju intereses, ir drīzāk uzskatījuši VDAR par “juridisku kalambūru”, lai varētu turpināt darboties, kā ierasts.

Tomēr nākamgad situācijai būtu jāmainās.

Vislielākos draudus indivīdu brīvībai un cieņai rada dažu uzņēmumu vai datu pārziņu pārmērīgās informatīvās pilnvaras 
un plašā, neierobežojamā ekosistēma, kur darbojas izsekotāji, profilētāji un mērķatlasītāji, kuri var savākt un izmantot 
šo informāciju.

Tikai trīs mēnešus pēc VDAR pilnīgas stāšanās spēkā personas datu ļaunprātīga izmantošana kļuva par galveno 
tematu gan ziņu virsrakstos, gan oficiālās izmeklēšanās — ne tikai Eiropas Parlamentā, bet arī valstu galvaspilsētās, 
no Vašingtonas līdz Londonai un Deli. Valstu politiku veidotāji tagad ļoti asi reaģē uz draudiem, ko pašreizējā situācija 
rada ne tikai patērētāju brīvībai e-komercijas vidē, bet arī pašai demokrātijai.

Visa sistēma kopumā ir uzņēmīga ne tikai pret pārkāpumiem, bet arī pret manipulācijām, ko veic subjekti, kuru 
politiskais mērķis ir graut uzticību un sociālo kohēziju. Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gadā būs “lakmusa tests” 
attiecībā uz ES tiesiskā regulējuma stabilitāti..

Ļoti svarīga nozīme būs visu noteikumu, tostarp to, kas attiecas uz datu aizsardzību, saskaņotai izpildei, lai novērstu 
nelikumīgu iejaukšanos vēlēšanās un piemērotu sodus par šādu iejaukšanos. Tāpēc mums ir patiesi žēl, ka atjaunināto 
e-privātuma noteikumu pieņemšana kavējas. Kamēr nav pieņemti šie atjauninātie noteikumi visintīmākās, sensitīvākās 
informācijas un privātās saziņas aizsardzībai, uzņēmumi un privātpersonas joprojām ir neaizsargātas un pakļautas 
“caurumiem” ES tiesībās un juridiskajai nenoteiktībai, kas liedz mums kontroli pār mūsu digitālo dzīvi.

Tomēr gada nogalē ES datu aizsardzības reformas programma radīja būtisku ieguvumu. VDAR stāšanās spēkā 
attiecībā uz ES iestādēm 2018. gada 11. decembrī nodrošināja to, ka visām mūsu pārraudzītajām 66 ES iestādēm un 
struktūrām, kā arī pašam EDAU tagad piemēro tikpat stingru kārtību kā datu pārziņiem saskaņā ar VDAR.

Pēc divus gadus ilgas intensīvas sagatavošanās, kuras laikā mēs cieši sadarbojāmies ne tikai ar saviem datu 
aizsardzības jomas kolēģiem iestādēs, bet arī ar augstākā līmeņa vadību un citiem ES darbiniekiem, ES iestādes tagad 
var rādīt piemēru datu aizsardzības noteikumu īstenošanā.

Starptautiskajā datu aizsardzības un privātuma komisāru konferencē oktobrī mums bija tas gods apliecināt ES 
apņemšanos ievērot ētikas un cilvēka cieņas principus. Pasaules datu aizsardzības iestādes bija pirmās, kas sāka 
izpētīt mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēkiem, savukārt īpaši plašs un daudzveidīgs viedokļu pārstāvju kopums no 
visas pasaules sapulcējās konferences publiskajā sesijā, lai apspriestos par to, kā tehnoloģija maina mūsu dzīvi, un 
aicinātu vienoties par to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi digitālajā telpā. Mēs turpināsim veicināt šīs apspriedes 
2019. gadā un nākamajos gados.

Pasaules mērogā joprojām tiek apliecināta datu aizsardzības ģeostratēģiskā nozīme. Par to liecina notiekošās debates 
par privātuma vairogu un gaidāmais (savstarpējais) lēmums par datu aizsardzības pasākumu pietiekamību Japānā. Par 
to liecina arī tas, cik lielu nozīmi datu aizsardzībai piešķir tiesībaizsardzības kopiena. Mūsu kā Eiropas policijas 
aģentūras, proti, Eiropola, tiešā regulatora funkcija tagad ir nostiprināta, savukārt 2019. gada beigās mēs uzņemsimies 
līdzīgu funkciju attiecībā uz ES tiesu iestāžu sadarbības vienību Eurojust.
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Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai (EDAK), kas sāka darbu 2018. gada 25. maijā, ir liels izaicinājums pierādīt, ka 
29 neatkarīgas iestādes var darboties kā viena iestāde, ievērojot cita citas pieejas un metodes, bet visas kopā tiecoties 
uz atzīstamu un uzticamu Eiropas tiesībaizsardzības kultūru. Mēs esam gandarīti, ka EDAU nodrošinātais sekretariāts 
pilnvērtīgi darbojās jau no VDAR piemērošanas pirmās dienas, un turpināsim sniegt atbalstu jomās, kur mēs to varam.

Wojciech kungam un man šis ir pēdējais mūsu pilnvaru gads. Mēs 2015. gada martā publicējām stratēģiju, kurā 
izklāstījām savu redzējumu, mērķus un rīcības punktus turpmākajiem gadiem. Turpmākajos mēnešos mēs publicēsim 
pārskatu par saviem centieniem attiecībā uz stratēģiju, tādējādi atskaitoties par virzību uz 2015. gadā noteikto 
mērķrādītāju sasniegšanu.

Giovanni Buttarelli
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Wojciech Wiewiórowski
Uzraudzītāja palīgs
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@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

EDAU stratēģijā 2015.–2019. gadam ir izklāstīts mūsu 
redzējums par tādu ES, kas globālajā dialogā par datu 
aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā rāda 
pozit īvu piemēru cit iem. Mēs sev noteicām 
izaicinājumiem bagātu un vērienīgu darba kārtību, kuru 
centāmies īstenot pašreizējo pilnvaru termiņā.

Ceļā uz šo mērķu sasniegšanu mēs spērām lielus 
soļus 2018. gadā, ko var uzskatīt par izšķirošu gadu 
gan datu aizsardzības vēsturē, gan EDAU vēsturē.

Jauni tiesību akti jaunam laikmetam

Viens no trim mūsu stratēģijā noteiktajiem mērķiem bija 
ieviest jaunu ES datu aizsardzības tiesisko regulējumu. 
Tehnoloģijas attīstās straujā tempā, un, lai tām 
pielāgotos, strauji mainās arī mūsu kā indivīdu un 
sabiedrības dzīvesveids. Loģiski, ka bija jāatjaunina arī 
ES datu aizsardzības noteikumi — ne tāpēc, lai 
palēninātu inovāciju, bet gan tāpēc, lai nodrošinātu 
indivīdu pamattiesību ievērošanu digitālajā laikmetā.

Jaunie datu aizsardzības tiesību akti 2018. gada 
25. maijā kļuva pilnībā piemērojami visiem 
uzņēmumiem un organizācijām, kas darbojas ES 
dalībvalstīs. Vispārīgā datu aizsardzības regula 
(VDAR) bija pirmais solis, lai nodrošinātu visu indivīdu 
personas datu un privātuma vispusīgu un efektīvu 
aizsardzību ES.

Līdz ar šo jauno tiesību aktu ieviešanu tika izveidota 
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK). Šai 
jaunajai struktūrai, kurā pārstāvētas 28 ES dalībvalstu 

datu aizsardzības iestādes (DAI) un EDAU, ir uzdots 
nodrošināt saskaņotu VDAR īstenošanu visā ES. Pildot 
uzdevumu nodrošināt sekretariātu šai jaunajai 
ES struktūrai, ievērojama daļa laika un centienu 
2018. gada sākumā tika atvēlēti, lai nodrošinātu 
kolēģijas sagatavošanos šai lielajai darba slodzei jau 
no jaunās regulas darbības pirmās dienas. Mēs visu 
gadu turpinājām administratīvi atbalstīt EDAK 
sekretariātu, kā arī paši aktīvi piedalījāmies darbā 
kolēģijas locekļa statusā.

@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

Pieņemot jaunus noteikumus ES iestādēm un 
struktūrām, mēs spērām vēl vienu soli uz priekšu 
vispusīgas datu aizsardzības sistēmas sasniegšanā. 
Regula (ES) 2018/1725, ar ko ES iestādēm 
piemērojamie noteikumi tika pielāgoti VDAR 
noteikumiem, stājās spēkā 2018. gada 11. decembrī.

Mums kā iestādei, kas uzrauga datu aizsardzību ES 
iestādēs un struktūrās, būtisks bija izaicinājums 
nodrošināt, ka visas minētās iestādes un struktūras ir 
sagatavojušās jaunajiem noteikumiem. Mēs 2017. gadā 
sākām vizīšu, apmācības sesiju un sanāksmju 
kampaņu (sk. EDAU apmacibas 2018. gada), kas 
2018. gadā kļuva vēl intensīvāka. Šo pasākumu mērķis 
bija veicināt vispārējo informētību un informētību par 
jaunajiem noteikumiem un palīdzēt nodrošināt, ka ES 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://t.co/piKtWb5Yys
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=lv
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iestādēm ir vajadzīgās zināšanas un rīki to ieviešanai 
praksē.

@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

Šie pasākumi tika īpaši vērsti uz pārskatatbildības 
kultūras attīstības veicināšanu ES iestādēs. Mēs 
vēlējāmies pārliecināties, ka tās ne tikai izpilda datu 
aizsardzības noteikumus, bet arī var pierādīt šādu 
izpildi. Viens no mērķiem bija arī radīt izpratni par to, ka 
personas datu apstrāde, pat ja to veic likumīgi, var 
pakļaut riskam indivīdu tiesības un brīvības. Šie 
pasākumi tiks turpināti 2019. gadā, jo mēs centīsimies 
nodrošināt, ka ES iestādes uzņemas vadošo funkciju 
jauno datu aizsardzības noteikumu piemērošanā.

Viens no svarīgu publisko debašu tematiem 2018. gadā 
bija personas datu ļaunprātīga izmantošana 
izsekošanas un profilēšanas nolūkos un tehnoloģijas 
nozīme mūsu sabiedrībā. EDAU un datu aizsardzības 
kopiena kopumā bija šo debašu galvenie virzītāji. 
EDAU sniedza ieguldījumu divos pamatvirzienos, proti, 
mēs sniedzām atzinumu par tiešsaistes manipulāciju 
un personas datiem un atzinumu par integrētu 
privātuma aizsardzību.

Pirmais minētais atzinums bija orientēts uz vajadzību 
paplašināt indivīdu interešu aizsardzību mūsdienu 
digitālajā sabiedrībā, savukārt otrajā atzinumā tika 
aplūkotas jaunās problēmas, ko rada norises 
tehnoloģiju un tiesību jomā. No juridiskā viedokļa 
jaunās paaudzes datu aizsardzības noteikumi, kas 
noteikti VDAR, Direktīvā (ES) 2016/680 un Regulā 
(ES) 2018/1725 par personas datu apstrādi ES 
iestādēs, nosaka, ka datu pārziņiem ir jāņem vērā 
pastāvošā situācija attiecībā uz tehniskajiem un 
organizatoriskajiem pasākumiem datu aizsardzības 
principu un pasākumu īstenošanai. Tas nozīmē, ka 
uzraudzības iestādēm ir arī jāapzinās faktiskais 
stāvoklis šajā jomā un jāseko līdzi tā attīstībai. Lai 

nodrošinātu šo principu saskaņotu piemērošanu, 
būtiska nozīme ir sadarbībai šajā jomā. Atzinuma 
pamatā bija arī mūsu sadarbība ar Interneta privātuma 
inženierijas tīklu (IPEN), lai veicinātu dialogu starp 
pol i t ikas veidotāj iem, regulator iem, nozar i, 
akadēmiskajām aprindām un pilsonisko sabiedrību par 
to, kā varētu projektēt jaunas tehnoloģijas, lai tās radītu 
labumu indivīdiem un sabiedrībai.

Ar jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem tiek arī 
ieviests pārskatatbildības princips. Visiem datu 
pārziņiem, tostarp ES iestādēm un struktūrām, ir 
jānodrošina, ka tie spēj pierādīt jauno noteikumu 
ievērošanu. Tas attiecas arī uz to IT infrastruktūras un 
sistēmu pārvaldību un vadīšanu. Lai palīdzētu šajā 
procesā, mēs paplašinājām savu īpašo pamatnostādņu 
klāstu arī ar Pamatnostādnēm par mākoņdatošanas 
pakalpojumu izmantošanu ES pārvaldē un papildu 
pamatnostādnēm par IT vadību un IT pārvaldību. Mēs 
2018. gadā arī sākām īstenot sistemātisku programmu 
ar mērķi pārbaudīt, kā ES struktūras izpilda EDAU 
pamatnostādnes.

Drošības un privātuma līdzsvarošana

Gads apritēja 2018. gada 1. maijā, kopš EDAU 
pārņēma atbildību uzraudzīt personas datu apstrādi 
Eiropas tiesībaizsardzības aģentūras, proti, Eiropola, 
operatīvajām darbībām. Viens no rīcības punktiem, kas 
noteikts mūsu stratēģijā kā daļa no virzības uz jaunu 
datu aizsardzības tiesisko regulējumu ES, ir nobriedušu 
sarunu par drošību un privātumu veicināšana. Eiropols 
kā aģentūra, kam uzdots gādāt par ES drošību, 
vienlaikus aizsargājot pamattiesības uz privātumu un 
datu aizsardzību, ir lielisks piemērs, kas apliecina mūsu 
progresu šajā jomā.

@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

https://europa.eu/!Kx84fu
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/online-manipulation-and-personal-data_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/privacy-design_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en


Brisele, 31. janvāris

Gadu sākām, netālu no savas mītnes 
organizējot apmācību kursu Eiropas 
Ombudam Briselē (pieejams arī Ombuda 
darbiniekiem Strasbūrā, izmantojot 
videosaiti). Kursu apmeklēja nodaļu un 
sektoru vadītāji, kā arī citi attiecīgie darbinieki.

Brisele, 16. februāris (un citi laiki)

Vadījām divu stundu apmācības ES vadītājiem 
Eiropas Administrācijas skolā (EUSA). Tas nebija 
vienreizējs pasākums — visa gada laikā mēs 
atgriezāmies EUSA vēl sešas reizes. Pateicoties 
mūsu rīkotajām apmācībām, EUSA darbinieki 
tagad var pārliecinošāk iesaistīties sarunās par 
jauno Regulu (ES) 2018/1725.

Lisabona, 25. maijs

Kopā ar kolēģiem no Eiropas Jūras drošības 
aģentūras (EMSA) un Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 25. 
maijā mēs atzīmējām Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā, 
rīkojot apmācību pasākumu, lai kolēģus 
sagatavotu pārejai uz jauno regulu.

Brisele, 7. jūnijs

Vasaras pilnbriedā mēs devāmies uz Avenue de 
Beaulieu Briselē, lai rīkotu apmācības par 
jaunām saistībām attiecībā uz datu aizsardzību 
darbiniekiem, kuri strādā CLIMA ĢD, MOVE ĢD, 
un citiem ieinteresētajiem kolēģiem.

Māstrihta, 26. jūnijs

EDAU Inspekciju nodaļas vadītājs 26. jūnijā un 
vēlāk 3. decembrī devās uz Māstrihtu, lai 
uzstātos ar prezentāciju Eiropas Publiskās 
pārvaldes institūta (EIPA) datu aizsardzības 
serti�kācijas dalībniekiem. Divu stundu ilgās 
sarunas temats bija “Datu aizsardzības prasību 
izpildes uzraudzība — datu aizsardzības iestāžu 
loma”.

Luksemburga, 30. un 31. janvāri

Citi EDAU kolēģi devās nedaudz tālāk, 
nodrošinot divu dienu apmācības Luksemburgā 
esošo ES iestāžu darbiniekiem. Piedalījās vairāk 
nekā 200 dalībnieku. Luksemburgā mēs rīkojām 
augsta līmeņa vadības apmācību sesiju 
pārstāvjiem no Eiropas Parlamenta, Komisijas, 
Eiropas Savienības Tiesas (EST), Eiropas Revīzijas 
palātas (ECA), Eiropas Investīciju bankas (EIB), 
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 
(CDT), Eiropas Investīciju fonda (EIF) un 
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un 
pārtikas izpildaģentūras (CHAFEA).

Atēnas, 1. un 2. marts

Šīs divu dienu apmācības, kas tika nodrošinātas 
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas 
drošības aģentūras (ENISA) un Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centra 
(Cedefdop) darbiniekiem, bija izdevīga iespēja 
atkārtoti apstiprināt pašreizējos pienākumus 
attiecībā uz datu aizsardzību un ieviest jaunos 
pienākumus saskaņā ar pārskatīto regulu. Mēs 
arī sākām gadījumpētījumu par pasākumu 
vadību, kas izrādījās tik noderīgs, ka tika 
izmantots arī citās apmācību sesijās visa gada 
gaitā.

Brisele, 29. maijs

Tikai četras dienas pēc VDAR stāšanās spēkā 
EDAU uzņēma 23 nesen ieceltus datu 
aizsardzības speciālistus (DAS) un viņu palīgus 
no ES iestādēm un struktūrām apmācību kursā 
par personas datu efektīvu aizsardzību viņu 
jaunajā amatā. Līdzīgs otrais DAS apmācību 
pasākums notika 10. decembrī.

Brisele, 14. jūnijs

Mēs rīkojām tīmekļsemināru ES Publikāciju 
biroja darbiniekiem un citiem Eiropas 
Universitātes institūta (EUI) darbiniekiem, kuri 
strādā publikāciju, komunikāciju, sociālo 
plašsaziņas līdzekļu un tīmekļa grupās. Tomēr ar 
to mūsu darbs nebeidzās. Tajā pašā dienā mēs 
rīkojām apmācību pasākumu Eiropas Savienības 
Ārējās darbības dienestam (EEAS).

EDAU apmācības

2018. gadā
Brisele, 31. janvāris

Gadu sākām, netālu no savas mītnes 
organizējot apmācību kursu Eiropas 
Ombudam Briselē (pieejams arī Ombuda 
darbiniekiem Strasbūrā, izmantojot 
videosaiti). Kursu apmeklēja nodaļu un 
sektoru vadītāji, kā arī citi attiecīgie darbinieki.

Brisele, 16. februāris (un citi laiki)

Vadījām divu stundu apmācības ES vadītājiem 
Eiropas Administrācijas skolā (EUSA). Tas nebija 
vienreizējs pasākums — visa gada laikā mēs 
atgriezāmies EUSA vēl sešas reizes. Pateicoties 
mūsu rīkotajām apmācībām, EUSA darbinieki 
tagad var pārliecinošāk iesaistīties sarunās par 
jauno Regulu (ES) 2018/1725.

Lisabona, 25. maijs

Kopā ar kolēģiem no Eiropas Jūras drošības 
aģentūras (EMSA) un Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 25. 
maijā mēs atzīmējām Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā, 
rīkojot apmācību pasākumu, lai kolēģus 
sagatavotu pārejai uz jauno regulu.

Brisele, 7. jūnijs

Vasaras pilnbriedā mēs devāmies uz Avenue de 
Beaulieu Briselē, lai rīkotu apmācības par 
jaunām saistībām attiecībā uz datu aizsardzību 
darbiniekiem, kuri strādā CLIMA ĢD, MOVE ĢD, 
un citiem ieinteresētajiem kolēģiem.

Māstrihta, 26. jūnijs

EDAU Inspekciju nodaļas vadītājs 26. jūnijā un 
vēlāk 3. decembrī devās uz Māstrihtu, lai 
uzstātos ar prezentāciju Eiropas Publiskās 
pārvaldes institūta (EIPA) datu aizsardzības 
serti�kācijas dalībniekiem. Divu stundu ilgās 
sarunas temats bija “Datu aizsardzības prasību 
izpildes uzraudzība — datu aizsardzības iestāžu 
loma”.

Luksemburga, 30. un 31. janvāri

Citi EDAU kolēģi devās nedaudz tālāk, 
nodrošinot divu dienu apmācības Luksemburgā 
esošo ES iestāžu darbiniekiem. Piedalījās vairāk 
nekā 200 dalībnieku. Luksemburgā mēs rīkojām 
augsta līmeņa vadības apmācību sesiju 
pārstāvjiem no Eiropas Parlamenta, Komisijas, 
Eiropas Savienības Tiesas (EST), Eiropas Revīzijas 
palātas (ECA), Eiropas Investīciju bankas (EIB), 
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 
(CDT), Eiropas Investīciju fonda (EIF) un 
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un 
pārtikas izpildaģentūras (CHAFEA).

Atēnas, 1. un 2. marts

Šīs divu dienu apmācības, kas tika nodrošinātas 
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas 
drošības aģentūras (ENISA) un Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centra 
(Cedefdop) darbiniekiem, bija izdevīga iespēja 
atkārtoti apstiprināt pašreizējos pienākumus 
attiecībā uz datu aizsardzību un ieviest jaunos 
pienākumus saskaņā ar pārskatīto regulu. Mēs 
arī sākām gadījumpētījumu par pasākumu 
vadību, kas izrādījās tik noderīgs, ka tika 
izmantots arī citās apmācību sesijās visa gada 
gaitā.

Brisele, 29. maijs

Tikai četras dienas pēc VDAR stāšanās spēkā 
EDAU uzņēma 23 nesen ieceltus datu 
aizsardzības speciālistus (DAS) un viņu palīgus 
no ES iestādēm un struktūrām apmācību kursā 
par personas datu efektīvu aizsardzību viņu 
jaunajā amatā. Līdzīgs otrais DAS apmācību 
pasākums notika 10. decembrī.

Brisele, 14. jūnijs

Mēs rīkojām tīmekļsemināru ES Publikāciju 
biroja darbiniekiem un citiem Eiropas 
Universitātes institūta (EUI) darbiniekiem, kuri 
strādā publikāciju, komunikāciju, sociālo 
plašsaziņas līdzekļu un tīmekļa grupās. Tomēr ar 
to mūsu darbs nebeidzās. Tajā pašā dienā mēs 
rīkojām apmācību pasākumu Eiropas Savienības 
Ārējās darbības dienestam (EEAS).

EDAU apmācības

2018. gadā
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Luksemburga, 1. un 2. oktobris

Pēc Eiropas Savienības Tiesas (EST) aicinājuma 
mēs atgriezāmies Luksemburgā, lai rīkotu 
apmācības par jauno regulu. Tajās piedalījās 
vairāk nekā 400 dalībnieku no vairākām ES 
iestādēm.

Stokholma, 18. septembris

Mēs rīkojām apmācību sesiju ES aģentūru un 
struktūru tīmekļa pārvaldītāju tīkla gadskārtējā 
sanāksmē. Tā bija lieliska iespēja tieši 
mijiedarboties ar ES komunikācijas speciālistiem 
par datu aizsardzības jautājumiem.

Brisele, 23. oktobris

Eiropas Komisija un valsts konkurences iestādes 
visās ES dalībvalstīs savstarpēji sadarbojas ar 
Eiropas Konkurences tīkla (EKT) starpniecību. 
Oktobrī mēs devāmies vizītē uz COMP ĢD, lai 
konsultētu EKT par datu aizsardzības 
jautājumiem izmeklēšanā un inspekciju veikšanā.

Brisele, 7. novembris

Mēs organizējām apmācību par datu aizsardzību 
FISMA ĢD — Komisijas dienestam, kas atbild par 
ES banku darbības un �nanšu politiku —, 
aptverot tādus jautājumus kā datu aizsardzības 
pamati, datu subjektu tiesības un 
gadījumpētījums par pasākumu vadību.

Brisele, 20. novembris

Tikai vienu dienu pirms Regulas (ES) 
2018/1725 publicēšanas tika rīkotas pēdējās 
2018. gada apmācības Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas (EBTA) Uzraudzības 
iestādei.

Parīze, 26. novembris

Tuvojoties kalendārā gada beigām, EDAU 
devās atbilstības pārbaudes vizītē uz Eiropas 
Savienības Drošības izpētes institūtu Parīzē. 
Klātesot arī uzraudzītāja palīgam Wojciech 
Wiewiórowski, S&E grupa sniedza apmācības 
par jauno regulu.

Turīna, 20. un 21. septembris

Pēc Eiropas Izglītības fonda (ETF) lūguma mēs 
caurskatījām datu aizsardzības 
gadījumpētījumus kopā ar vairākiem kolēģiem, 
tostarp dalībniekiem no ETF, Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes (EFSA), Kopīgā pētniecības 
centra (JRC) un Eiropas Universitātes institūta 
(EUI).

Frankfurte, 12. novembris

Novembra vidū devāmies uz Vāciju, lai, 
sadarbojoties ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) 
datu aizsardzības speciālistu, privāto sektoru 
(Union Investment), Frankfurtē rīkotu apmācību 
pasākumu ECB darbiniekiem un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 
(EIOPA) darbiniekiem par datu aizsardzības 
aspektiem banku uzraudzībā.

Brisele, 21. novembris

EDAU 21. novembrī sniedza prezentāciju 
MOVE ĢD Civilās aviācijas drošības komitejai.

Brisele, 3. decembris

Gada apmācību sesijas EDAU noslēdza turpat, kur 
tās sākās, proti, Briselē. Mēs rīkojām apmācības 
COMM ĢD un citām Eiropas Komisijas 
pārstāvniecībām par to, kā jaunā regula ietekmēs 
to darbību.
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Mēs joprojām uzturam ciešas attiecības ar Eiropola 
datu aizsardzības speciālistu (DAS) un Datu 
aizsardzības funkciju (DAF) nodaļu, un tas ļauj mums 
nodrošināt, ka mēs spējam prognozēt jebkuras 
iespējamās problēmas un plānot turpmākās darbības. 
Mēs 2018. gada maijā veicām otro datu apstrādes 
darbību pārbaudi aģentūrā un turpinājām vajadzības 
gadījumā sniegt konsultācijas un izskatīt sūdzības.

ES robežu drošība joprojām ir aktuāls temats, un ES 
likumdevējs 2018. gadā nāca klajā ar vairākiem 
jauniem priekšlikumiem, kuru mērķis ir palielināt 
drošību un uzlabot robežu pārvaldību. Lai gan mēs 
atzīstam, ka ES drošība ir jāuzlabo, tas nedrīkst notikt 
uz datu aizsardzības un privātuma rēķina.

@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 large-
scale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release  
http://europa.eu/!uW44UM 

Arī atbildīgas un informētas politikas veidošanas 
veicināšana ir viens no rīcības punktiem, kas jāīsteno, 
lai ieviestu jaunu ES datu aizsardzības tiesisko 
regulējumu. Ņemot vērā šos aspektus, mēs 2018. gadā 
sniedzām vairākus atzinumus par ierosināto ES robežu 
politiku. Viens no tiem bija vērsts uz informācijas 
apmaiņas nākotni ES, pievēršoties priekšlikumiem par 
divām regulām, ar kurām tiktu izveidota sistēma ES 
lielapjoma informācijas sistēmu sadarbspējai. Tā kā šā 
priekšlikuma ietekme uz datu aizsardzību un citām 
pamatbrīvībām ir neskaidra, mēs 2019. gada sākumā 
sāksim debates par šo jautājumu, lai šo ietekmi izpētītu 
sīkāk.

Mēs arī turpinājām ciešo sadarbību ar DAI, lai 
nodrošinātu to ES lielapjoma IT datubāzu efektīvu un 
koordinētu uzraudzību, ko izmanto ES politikas 
atbalstam patvēruma, robežu pārvaldības, policijas 
sadarbības un migrācijas jomā.

Partnerību veidošana

Tomēr atbildīgas un informētas politikas veidošanas 
veicināšana nebūt neaprobežojas tikai ar ES drošības 
un robežu politikas jomu. EDAU 2018. gadā sniedza 
11 atzinumus, tostarp divus pēc Padomes pieprasījuma, 
par dažādiem jautājumiem, sākot ar jurisdikciju laulības 
lietās un beidzot ar ES lielapjoma informācijas sistēmu 
sadarbspēju.

Mēs arī sniedzām 14 oficiālus komentārus. Tie ir 
līdzvērtīgi atzinumiem, bet parasti tie ir īsāki un 
tehniskāki. Eiropas Parlaments vai kāda no tā 
komitejām tieši prasīja dažus no mūsu komentāriem, 
un tie attiecās nevis uz sākotnējiem tiesību aktu 
priekšlikumiem, bet uz grozījumu projektiem un 
līdztiesīgo likumdevēju sarunu rezultātiem.

Tā kā mēs arī iesaistījāmies vairāk nekā 30 neoficiālās 
apspriedēs par Komisijas priekšlikumu projektiem, šie 
skaitļi nepārprotami pierāda, ka ir palielinājusies 
vajadzība konsultēties ar neatkarīgiem ekspertiem par 
ES iniciatīvu ietekmi uz datu aizsardzību un šādu 
konsultāciju būtiskums, kā arī ir palielinājusies ES 
institucionālo ieinteresēto personu interese. Mēs ļoti 
ceram turpināt šo savstarpēji izdevīgo sadarbību 
turpmākajos gados atbilstoši nostiprinātajām tiesību 
aktu apspriešanas pilnvarām, ko nosaka ar jauno 
Regulu (ES) 2018/1725.

Mēs arī turpinājām centienus nodrošināt ES iestāžu 
īstenoto darbību atbilstību attiecīgajiem datu 
aizsardzības tiesību aktiem, kā arī turpinājām izdot 
pirmspārbaužu atzinumus, izmeklēt sūdzības un 
uzraudzīt atbilstību, izmantojot dažādos mums 
pieejamos rīkus.

Stratēģijā EDAU ir apņēmies stiprināt partnerības, 
tiecoties uz lielāku datu aizsardzības konverģenci 
pasaules līmenī. Lai gan datu plūsmas ir starptautiskas 
un šķērso robežas, lēmumi par datu aizsardzības 
noteikumiem tiek pieņemti pārsvarā valstu un — 
labākajā gadījumā — reģionālā līmenī.

Ņemot to vērā, mēs turpinām sadarboties ar saviem 
reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai datu 
aizsardzību integrētu starptautiskos nolīgumos un 
nodrošinātu personas datu saskaņotu aizsardzību visā 
pasaulē.

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!uW44UM
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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@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

Mēs esam arī iesaistī jušies apspriedēs par 
aizsardzības līmeņa pietiekamības konstatējumiem. 
Šādus nolīgumus noslēdz Eiropas Komisija ES 
dalībvalstu vārdā, un tie paredz datu nosūtīšanu no ES 
valstīm uz trešām valstīm, kuru datu aizsardzības 
noteikumi tiek uzskatīti par tādiem, kas nodrošina 
pietiekamu aizsardzību. Šajā ziņā 2018. gadā mēs 
sniedzām ieguldījumu otrajā ES un ASV kopīgajā 
privātuma vairoga pārskatīšanā un EDAK atzinuma 
sagatavošanā par ierosināto nolīgumu ar Japānu par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Digitālā ētika un starptautiskā konference

Īstenojot savu apņemšanos stiprināt pasaules mēroga 
partnerības, mēs 2015. gadā sākām īstenot EDAU 
Ētikas iniciatīvu. Mēs vēlējāmies ierosināt pasaules 
mēroga diskusiju par to, kā nodrošināt mūsu 
pamattiesību un vērtību ievērošanu digitālajā laikmetā.

@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

Ir pagājuši trīs gadi, un digitālā ētika tagad ir plaši 
iekļauta starptautiskajā rīcības programmā.

Vispirms 2018. gadā mēs publicējām Ētikas 
padomdevēju grupas ziņojumu. Minētais ziņojums ir 
noderīgs rīks, kas palīdz mums saprast, kā digitālā 
revolūcija ir mainījusi mūsu — gan kā indivīdu, gan kā 
sabiedrības — dzīvesveidu. Tajā ir arī aprakstītas 
pārmaiņas un problēmas, ko šī revolūcija ir radījusi 
attiecībā uz datu aizsardzību. Pamatojoties uz 
ziņojumu, mēs varējām paplašināt savu izziņas darbu, 
lai ar sabiedrisku apspriešanu, ko sākām 2018. gada 
vasaras sākumā, uzrunātu lielāku mērķauditoriju. 
Apspriešanās rezultāti apstiprināja, ka ir svarīgi turpināt 
ētikas jautājumu risināšanu, un apliecināja, ka DAI būtu 
jāuzņemas proaktīva funkcija šajā ziņā.

Tomēr diskusija par digitālās ētikas jautājumu 
iekļaušanu starptautiskajā rīcības programmā reāli tika 
sākta tikai Starptautiskajā datu aizsardzības un 
privātuma komisāru konferencē, ko EDAU Giovanni 
Buttarelli bija nodēvējis par “datu aizsardzības 
olimpiskajām spēlēm”.

Starptautiskās konferences publiskā sesija bija veltīta 
tematam “Debates par ētiku — cieņa dzīvē, kuru virza 
dati”. Šis pasākums, ko apmeklēja vairāk nekā 
1000 cilvēku ar dažādu izcelsmi, ar dažādu 
valstspiederību un profesijām, kā arī atzītas 
runaspersonas, un ko plaši atspoguļoja plašsaziņas 
līdzekļos, veicināja debates par šo jautājumu un bija 
stimuls jaunu ētikas un juridisku jautājumu iekļaušanai 
DAI un citu dalībnieku no visas pasaules prioritāro 
jautājumu rīcības programmā. EDAU patlaban tiek 
uzskatīts par līderi šajā jomā un turpinās aktīvi strādāt, 
lai virzītu šīs debates.

Iekšējā pārvalde

Līdz ar mūsu uzdevumu un pienākumu paplašināšanos 
laba iekšējā pārvalde ir kļuvusi svarīgāka nekā jebkad 
iepriekš, lai nodrošinātu, ka mēs spējam sasniegt 
savus mērķus.

EDAU Cilvēkresursu, budžeta un pārvaldes (CRBP) 
nodaļa 2018. gadā veica divus īpaši apjomīgus 
sagatavošanās uzdevumus. Tika būtiski intensificēts 
sagatavošanās darbs jaunā EDAK sekretariāta izveidei, 
lai nodrošinātu, ka kolēģija ir no administratīvā un 
loģistikas viedokļa sagatavojusies sākt darbu 
2018. gada 25. maijā. Cita starpā bija jānodrošina, ka 
visiem EDAK darbiniekiem piemēro tādus pašus 
noteikumus kā EDAU darbiniekiem un ka viņi var baudīt 
tādas pašas tiesības.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
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Pirms jaunās datu aizsardzības regulas pieņemšanas 
attiecībā uz ES iestādēm mums arī bija jānodrošina 
visu EDAU ar cilvēkresursiem saistīto lēmumu 
atbilstība jaunajiem noteikumiem. Tāpēc mēs pilnībā 
izvērtējām visas EDAU ar cilvēkresursiem saistītās 
datu apstrādes darbības un pēc vajadzības pārskatījām 
mūsu pieeju.

Papildus vairākām iniciatīvām ar mērķi uzlabot mūsu 
cilvēkresursu politiku mēs izsludinājām jaunu atklāto 
konkursu, lai apzinātu augsti kvalif icētu datu 
aizsardzības ekspertu loku, kas atbilstu mūsu nākotnes 
prasībām attiecībā uz darbinieku pieņemšanu darbā. 
Tuvojoties 2019. gadam, mūsu galvenais mērķis ir 
nodrošināt efektīvu un patīkamu darba vidi visiem 
EDAU darbiniekiem.

Informēšana par datu aizsardzību

Dažu pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājusies 
EDAU saziņas pasākumu nozīme. Efektīvai saziņai ir 
būtiska nozīme, nodrošinot mūsu spēju sasniegt savā 
stratēģijā izvirzītos mērķus. Ja mūsu darbs nav 
pamanāms, tas nevar radīt vajadzīgo ietekmi.

Mēs ne tikai pastiprinājām savus centienus uzlabot un 
palielināt ietekmi, ko rada mūsu klātbūtne tiešsaistē, 
bet arī īstenojām divas informatīvas kampaņas. Mūsu 
centieni aktīvi informēt par 2018. gada starptautisko 
konferenci palīdzēja nodrošināt ne tikai to, ka 
konference pati par sevi ir veiksmīgs pasākums, bet arī 
to, ka debatēs par digitālo ētiku iesaistās maksimāli 
plaša mērķauditorija.

@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

Mēs 2018. gada decembrī pievērsāmies jaunajai datu 
aizsardzības regulai attiecībā uz ES iestādēm. Mūsu 

informatīvā kampaņa bija plānota tā, lai papildinātu un 
nostiprinātu notiekošos informētības veicināšanas 
pasākumus. Tā bija vērsta ne tikai uz ES iestāžu 
darbiniekiem, bet arī uz to, lai nodrošinātu, ka cilvēki 
ārpus ES iestādēm ir informēti par jaunajiem 
noteikumiem un to iespējamo ietekmi uz viņiem.

Paredzot, ka EDAU klātbūtne un ietekme pasaules 
mērogā tikai palielināsies, sagaidāms, ka 2019. gads 
mums būs kārtējais notikumiem piesātinātais gads.

Galvenie darbības rādītāji 2018. gadā

Lai mums būtu vieglāk uzraudzīt savas darbības, mēs 
izmantojam vairākus galvenos darbības rādītājus 
(GDR). Tas nodrošina, ka mēs varam vajadzības 
gadījumā pielāgot savas darbības, lai palielinātu sava 
darba ietekmi un savu resursu izmantošanas 
efektivitāti. Minētie GDR atspoguļo stratēģiskos mērķus 
un rīcības plānu, kas noteikti mūsu stratēģijā 
2015.–2019. gadam.

Turpmāk tekstā sniegtajā GDR apkopojumā ir iekļauts 
katra GDR īss apraksts un rezultāti 2018. gada 
31. decembrī. Vairumā gadījumu rezultāti ir salīdzināti 
ar sākotnējiem mērķrādītājiem.

Mēs 2018. gadā sasniedzām vai pārsniedzām — dažos 
gadījumos pat ievērojami — mērķrādītājus, ko nosaka 
lielākā daļa mūsu GDR. Tas pierāda, ka attiecīgo 
stratēģisko mērķu īstenošana norit, kā plānots, un 
nekādi korektīvi pasākumi nav vajadzīgi.

Divos gadījumos mums nav uzraudzības rezultātu. 
Attiecībā uz 6. GDR mēs 2018. gadā izvēlējāmies 
uzraudzīt savus politikas pasākumus, tos salīdzinot ar 
at t iecīgaj iem mūsu stratēģi jā izklāst ī taj iem 
prioritārajiem pasākumiem, un noteikt to prioritātes, 
nevis publicēt prioritāšu sarakstu. Šādu lēmumu mēs 
pieņēmām tāpēc, ka mums šķita, ka tādējādi var 
efektīvāk nodrošināt EDAU stratēģijā noteikto 
mērķrādītāju sasniegšanu.

Attiecībā uz 7. GDR mēs pašlaik nespējam precīzi 
novērtēt EDAU tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, jo ir 
mainīta mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu un izsekošanas 
politika. Šīs maiņas mērķis ir nodrošināt, ka mūsu 
tīmekļa vietnes lietotāji var apzināti izdarīt izvēli un 
piekrist tam, ka viņu darbības tiešsaistē EDAU tīmekļa 
vietnē tiek izsekotas. Tādējādi tiks nodrošināts, ka 
tīmekļa vietne ir pēc iespējas vairāk orientēta uz datu 
aizsardzības principiem. Šā iemesla dēļ rezultāti 
attiecībā uz 7. GDR nav pilnīgi.

Savukārt 4. GDR mērķrādītāju koriģē katru gadu 
atbilstoši likumdošanas ciklam.

https://europa.eu/!PY43hU
https://europa.eu/!MM88bY
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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI REZULTĀTI 2018. GADA 
31. DECEMBRĪ

2018. GADA 
MĒRĶRĀDĪTĀJS

1. mērķis. Digitāla datu aizsardzība

1. GDR

Iekšējais 
rādītājs

To iniciatīvu skaits, ar ko sekmē tehnoloģijas, lai 
uzlabotu privātumu un datu aizsardzību, un ko 
organizēja vai līdzorganizēja EDAU

9 9 iniciatīvas

2. GDR

Iekšējais un 
ārējais 
rādītājs

To pasākumu skaits, kas orientēti uz starpnozaru 
politikas risinājumiem (iekšējiem un ārējiem)

8 8 pasākumi

2. mērķis. Pasaules mēroga partnerību stiprināšana 

3. GDR

Iekšējais 
rādītājs

To gadījumu skaits, kas izskatīti starptautiskā līmenī 
(EDAK, Eiropas Padome, ESAO, Globālais privātuma 
aizsardzības tīkls (GPEN), starptautiskas konferences) 
un kam EDAU ir sniedzis ievērojamu rakstisku 
ieguldījumu

31 10 gadījumi

3. mērķis. Jauna ES datu aizsardzības tiesiskā regulējuma ieviešana

4. GDR

Ārējais 
rādītājs

Ieinteresēto personu (Komisijas, Eiropas Parlamenta, 
Padomes, DAI u. tml.) intereses līmenis

15 10 konsultācijas

5. GDR

Ārējais 
rādītājs

Datu aizsardzības speciālistu / datu aizsardzības 
koordinatoru/pārziņu sadarbības ar EDAU un 
pamatnostādnēm apmierinātības līmenis, tostarp 
iesaistīto personu apmierinātība ar apmācību

95% 70%

6. GDR

Iekšējais 
rādītājs

EDAU prioritāšu sarakstā iekļauto lietu īstenošanas 
līmenis (regulāri tiek atjaunināts) neoficiālu piezīmju un 
oficiālu viedokļu veidā

Nav attiecināms Nav attiecināms 

Atbalstošie faktori — komunikācija un resursu pārvaldība

7. GDR

salikts 
rādītājs

EDAU tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits Nav attiecināms • Sasniegt 195 715 
(2015. gada rezultāti) 
apmeklējumus

Ārējais 
rādītājs

EDAU sekotāju skaits Twitter kontā 14 000 • 9407 sekotāji 
(2017. gada rezultāti) 
+ 10 %

8. GDR

Iekšējais 
rādītājs

Darbinieku apmierinātības līmenis 75% 75%

9. GDR

Iekšējais 
rādītājs

Budžeta izpilde 93,8 % 90%
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Saskaņā ar vispārējo stratēģiju 2015.–2019. gadam 
turpmāk minētos mērķus ir paredzēts sasniegt 
2019. gadā. Par rezultātiem mēs ziņosim 2019. gada 
ziņojumā.

Regulas (ES) 2018/1725 pareizas 
piemērošanas nodrošināšana

Jaunie datu aizsardzības noteikumi ES iestādēm un 
struktūrām kļuva pilnībā piemērojami 2018. gada 
11. decembrī. Mēs 2019. gadā turpināsim īstenot savu 
kampaņu, lai nodrošinātu, ka gan ES iestāžu darbinieki, 
gan tie, kuri nestrādā ES iestādēs, spēj labāk izprast 
jaunās regulas prasības un ir labāk informēti par 
riskiem saistībā ar personas datu apstrādi.

ES iestādēs mēs turp inās im p ievērst ies 
pārskatatbildības kultūras attīstības veicināšanai. Tas 
ietver zināšanu un rīku nodrošināšanu datu 
aizsardzības speciālistiem (DAS), vadībai un ES 
iestāžu darbiniekiem, lai viņi neaprobežotos tikai ar 
vienkāršu atbilstību noteikumiem, bet arī spētu pierādīt 
šādu atbilstību.

Jauns juridiskais pamats politikai un 
konsultācijām

Ar Regulu (ES) 2018/1725 tiek nostiprināta EDAU 
nozīme mūsu politikas un konsultāciju pasākumos. 
Tagad Eiropas Komisijai ir skaidri noteikts pienākums 
īpašos gadījumos konsultēties ar EDAU, un mums ir 
jāsniedz viņiem ieteikumi astoņu nedēļu laikā no viņu 
pieprasījuma saņemšanas. Ar jauno tiesību aktu arī 
paredz iespēju izdot kopīgus atzinumus ar Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģiju (EDAK).

Mēs 2019. gadā sadarbosimies ar Komisiju un EDAK, 
lai nodrošinātu atbilstošu procedūru ieviešanu minēto 
jauno noteikumu ievērošanas atbalstam, un pārskatīsim 
un atjaunināsim savus iekšējos noteikumus un citus 
attiecīgus ieteikumu dokumentus. Mēs arī joprojām 
būsim pieejami Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam 
un Padomei, lai sniegtu oficiālus vai neoficiālus 
ieteikumus jebkurā lēmumu pieņemšanas procesa brīdī.

Ieteikumi par nepieciešamību un 
proporcionalitāti

Mēs 2019. gadā pabeigsim darbu saistībā ar tās 
metodikas sagatavošanu, kas ES likumdevējam 
j ā i ev ē r o ,  n ov ē r t ē j o t  t ā d u  t i e s ī b u  a k t u 
nepieciešamību un proporcionalitāti, kuri ietekmē 
pamattiesības uz privātumu un datu aizsardzību. 
Prot i,  mēs izstrādāsim pamatnostādnes par 
proporcionalitāti, tādējādi pabeidzot darbu, ko 
sākām 2017. gada aprīlī ar mūsu Metodiskā līdzekļa 
n e p i e c i e š a mī b a s  n ovē r t ē j u m a  ve i k š a n a i 
publicēšanu. Šajā ziņā mūsu mērķis ir nodrošināt 
ES iestādēm sistēmu, kas var tām palīdzēt ievērot 
proaktīvu pieeju attiecībā uz datu aizsardzības 
pasākumu ieviešanu ES politikā.

Plašāku debašu par sadarbspēju 
veicināšana

Savā 2018. gada atzinumā par ES lielapjoma IT 
sistēmu sadarbspēju mēs aicinājām rīkot plašākas 
debates par šo sistēmu nākotni, to pārvaldību un to, kā 
garantēt pamattiesības šajā jomā. Mēs sāksim šīs 
debates 2019. gadā, rīkojot augsta l īmeņa 
paneļdiskusiju par šo tematu ikgadējā konferencē par 
datoriem, privātumu un datu aizsardzību (CPDP), kas 
notiks Briselē no 2019. gada 30. janvāra līdz 
1. februārim.

Ar jauno Regulu (ES) 2018/1725 paredz vienotu modeli 
koordinētai ES lielapjoma IT sistēmu un ES struktūru, 
biroju un aģentūru uzraudzībai, kas jāveic EDAU un 
valstu uzraudzības iestādēm. Kopā ar saviem 
partneriem valstu DAI mēs 2019. gada gaitā 
apspriedīsim koordinētas uzraudzības nākotni.

Informācijas aizsardzība

Ar jauno regulu par datu aizsardzību ES iestādēs ir 
ieviestas jaunas koncepcijas, uzsverot informācijas 
drošības nozīmīgumu. To vidū ir obligātie ziņojumi par 
datu aizsardzības pārkāpumiem un pseidonimizācijas 
kā atzīta drošības pasākuma izmantošana.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LV
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/interoperability-between-eu-large-scale-informations_en
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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Lai to ņemtu vērā, mums būs jāpalielina sava spēja un 
kompetence uzraudzīt un novērtēt pasākumus, ko veic 
ES iestādes atbilstības nodrošināšanai. Mums arī 
jāspēj ātri reaģēt uz ziņojumiem par datu aizsardzības 
pārkāpumiem un citiem drošības incidentiem, lai 
nodrošinātu, ka tiek ierobežota jebkāda negatīva 
ietekme uz indivīdu pamattiesībām. Mēs turpināsim 
veikt pārbaudes, koncentrējoties uz tehnoloģiskajiem 
aspektiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar ES lielapjoma IT 
sistēmām un drošības un tiesībaizsardzības jomu.

Pārejas uz Eurojust uzraudzību pārvaldība

Tā kā mūsu uzraudzības funkcija Eiropolā ir stingri 
nostiprinājusies, EDAU 2019. gadā uzņemsies 
uzdevumu uzraudzīt personas datu apstrādi citā ES 
aģentūrā, kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā, proti, 
Eurojust.

Jauns tiesiskais regulējums attiecībā uz Eurojust tika 
pieņemts 2018. gada 6. novembrī, ietverot jaunus datu 
aizsardzības noteikumus, kas īpaši attiecas uz šīs 
aģentūras darbībām. Ar to paredz uzraudzības funkciju, 
kas jāveic EDAU. Lai sagatavotos savai jaunajai 
funkcijai, EDAU organizēs iekšējas un ārējas 
apmācības sesijas saistībā ar Eurojust uzraudzību, lai 
nodrošinātu, ka mēs 2019. gada beigās esam gatavi 
pildīt šo savu jauno funkciju.

Integrētas datu aizsardzības un datu 
aizsardzības pēc noklusējuma īstenošana 
ES iestādēs

Saskaņā ar jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem 
ES iestādēm ir pienākums datu apstrādes sistēmu 
izstrādē un ekspluatācijā īstenot principus par integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma. 
Tāpēc 2019. gadā mēs pastiprināsim centienus apzināt 
un veicināt praktiskus tehnoloģiskus risinājumus. Tas 
ietvers IKT jomas norišu regulāru uzraudzību, lai 
sniegtu ieteikumus un apmācību par datu aizsardzības 
tehnisko īstenošanu.

Ieteikumi attiecībā uz tehnoloģiju un datu 
aizsardzību

Mēs 2018. gadā izdevām pamatnostādnes par 
personas datu aizsardzību IT pārvaldībā un vadībā, 
mākoņdatošanā un ziņošanā par datu aizsardzības 
pārkāpumiem. Mēs 2019. gadā izdosim atjauninātas 
pamatnostādnes ar mērķi uzlabot pārskatatbildību IT 
jomā un sniegsim ieteikumus par īstenojamo politiku 
attiecībā uz īpašām tehnoloģijām un metodikām, jo 
īpaši pievēršoties drošībai.

Lai nodrošinātu saskaņotību ar citu datu aizsardzības 
iestāžu (DAI) ieteikumiem un praksi, mēs ievērosim 
EDAK norādījumus par šiem tematiem un palīdzēsim 
minēto iestāžu darbā saistībā ar ieteikumu 
saskaņošanu.

Mēs ar ī  turp ināsim sadarbību ar saviem 
starptautiskajiem partneriem attiecībā uz tehnoloģiju un 
datu aizsardzību, tostarp Starptautiskajā datu 
aizsardzības un privātuma komisāru konferencē 
(ICDPPC) un tās darba grupās un Starptautiskajā datu 
aizsardzības un telekomunikāciju darba grupā 
(IWGDPT, kas zināma arī kā “Berlīnes grupa”).

Veicot pārbaudes un izmeklēšanu, mēs turpināsim 
centienus novērtēt datu aizsardzības noteikumu 
ievērošanu ES iestādēs. Ja iespējams, mēs centīsimies 
veikt šīs pārbaudes un izmeklēšanu attālināti no EDAU 
laboratorijas.

Atbalsts Interneta privātuma inženierijas 
tīklam (IPEN)

IPEN kā tīklam, kurā apvienojušies tehnoloģijas un 
privātuma jautājumu eksperti no DAI, nozares, 
akadēmiskajām aprindām un pilsoniskās sabiedrības, 
būs svarīga nozīme datu aizsardzības principu 
pārvēršanā par inženiertehnisko risinājumu prasībām. 
Mēs atbalstīsim tīklu un tā centienus sekmēt uz 
privātuma aizsardzību orientētu tehnoloģiju un 
privātumu respektējošu inženiertehnisko risinājumu 
izstrādi. Mēs jo īpaši koncentrēsim mūsu centienus 
uz integrētās privātuma aizsardzības principa 
pārvēršanu par inženiertehnisko risinājumu prasībām 
un uz informācijas apmaiņas veicināšanu starp 
inženieriem un privātuma ekspertiem par privātuma 
jautā jumu tehnisk iem r is inājumiem, r ī kojot 
darbseminārus un prezentāc i jas publ iskos 
pasākumos.

Jaunais juridiskais pienākums piemērot principu par 
integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc 
noklusējuma tādu IT sistēmu izstrādē un ekspluatācijā, 
ko izmanto personas datu apstrādei, ir palielinājis darba 
nozīmīgumu šajā jomā, jo īpaši attiecībā uz faktiskās 
situācijas apzināšanu un tās attīstību kā kritēriju 
uzraudzības un izpildes darbībām.

Pastāvīga sadarbība ar ES un 
starptautiskiem partneriem

Tagad, kad ir pilnībā piemērojami jaunie ES tiesību akti, 
sadarbība ar mūsu datu aizsardzības partneriem ES un 
ārpus tās ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Tiks 
turpināta sadarbība ar dalībvalstu DAI daudzos līmeņos 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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un jo īpaši EDAK, kur mēs orientēsimies uz pastāvīgu 
aktīvu iesaistīšanos Galveno nosacījumu apakšgrupas 
darbā un piedalīšanos izstrādes grupā, kam uzdots 
izstrādāt EDAK reglamenta grozījumus.

Turpinot sadarbību ar starptautiskām organizācijām, 
mēs 2019. gada vidū organizēsim darbsemināru, kas 
notiks Parīzē. Arī mūsu centieni veicināt dialogu 
starptautiskā līmenī ar iestādēm, organizācijām un 
citām grupām ārpus ES joprojām būs viena no mūsu 
prioritātēm.

Ētikas iniciatīvas stimula uzturēšana

Pēc gūtajiem panākumiem 2018. gada Starptautiskajā 
datu aizsardzības un privātuma komisāru konferencē 
mūsu uzdevums tagad ir nodrošināt šā stimula 
turpināšanu. Pasākumā, kas 2019. gada sākumā notiks 
konferencē par datoriem, privātumu un datu 
aizsardzību (CPDP), mēs sāksim vairākas jaunas 

darbības tieši šā uzdevuma izpildei. Minētās darbības 
cita starpā būs šādas:

• vairākas publiskas sarunas konferenču zvanu, 
tīmeklī straumētu diskusiju vai aplāžu formātā kopā 
ar ekspertiem no dažādām jomām, tostarp DAI;

• sabiedriskās domas virzītāju viedokļi par digitālās 
ētikas tematu, kas tiks publicēti tiešsaistē;

• jauns EDAU atzinums par ētiku, kura pamatā būs 
mūsu 2015. gada atzinums un Ētikas padomdevēju 
grupas ziņojums;

• paralēls pasākums par ētiku, kas notiks vienlaikus 
ar 2019. gada Starptautisko datu aizsardzības un 
privātuma komisāru konferenci.

Cerams, ka, rīkojot šos pasākumus, mēs nepārtraukti 
virzāmies uz starptautiskas vienprātības sasniegšanu 
digitālās ētikas jautājumā.

https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/towards-new-digital-ethics-data-dignity-and_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en




Kā sazināties ar ES

Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa 
lapā: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu

Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES

Internetā

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/
european-union/index_lv

ES publikācijas

ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/
publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko 
informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat 
iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ES atklātie dati

ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez 
maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.

https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://publications.europa.eu/lv/publications
https://publications.europa.eu/lv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lv
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/lv
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Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

https://edps.europa.eu/
https://www.linkedin.com/company/edps/
https://www.youtube.com/channel/UCyj0K_6QVeTgKkd47jT_IoQ
https://twitter.com/EU_EDPS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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