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Az Európai Unió tevékenységének egyre
nagyobb része függ a személyes adatok
jogszerı használatától. A tevékenységek
sikerességének ezért fontos feltétele
az adatok védelme.

● Intézményközi szinten az Európai Adatvé-
delmi Biztos az adatvédelmi tisztviselŒkkel
mıködik együtt.

● Az Európai Adatvédelmi Biztos együttmıködik
továbbá az Európai Unió rendŒrségi és
igazságügyi együttmıködésének (Europol,
Schengen, Eurojust stb.) keretén belül 
létrehozott adatvédelmi ellenŒrzŒ szervekkel.

Az Eurodac ellenŒrzŒ hatósága

Az Európai Adatvédelmi Biztos figyelemmel
kíséri az Eurodac rendszer központi egysége által
elvégzett adatfeldolgozást.

További információ:

www.edps.eu.int
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Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december
22-i határozata értelmében öt év idŒtartamra 
Európai Adatvédelmi Biztosnak Peter Hustinxt,
helyettes biztosnak pedig Joaquín Bayo Delgadót
nevezték ki.

1991. július 1-jét követŒen Peter Hustinx Hollandia
nemzeti adatvédelmi hatóságának (College bes-
cherming persoonsgegevens) elnöke. 1996-tól 
2000-ig a 29. cikk szerinti munkacsoport elnöke,
amely szerv keretén belül a nemzeti adatvédelmi
hatóságok együttmıködnek a 95/46/EK irányelv
végrehajtása érdekében.

Az 1989 óta bíróként tevékenykedŒ Joaquín Bayo
Delgadót 1997-ben Barcelona bírói testületének
rangidŒs tagjává választották, majd 2001-ben 
újraválasztották. Tagja volt az Igazságügyi Tanács
információtechnológiai bizottságának.

Peter Hustinx és Joaquín Bayo Delgado munkáját
egy kb. húsz fŒbŒl álló multidiszciplináris csoport
segíti.
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Egy európai ellenŒrzŒ 
hatóság létrehozása

● Az EK-SzerzŒdés 286. cikke olyan független
ellenŒrzŒ szerv létrehozásáról rendelkezik, amely
a személyes adatok védelmérŒl szóló közösségi
jogi aktusoknak a közösségi intézményekben
és szervekben történŒ alkalmazását kíséri 
figyelemmel.

● Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a
személyes adatok közösségi intézmények és
szervek által történŒ feldolgozása tekintetében
az egyének védelmérŒl, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK
rendeletet.

● A rendelet az Európai Adatvédelmi Biztos 
személyében olyan független ellenŒrzŒ hatóságot
hoz létre, amely a közösségi intézmények és
szervek által végzett személyesadat-feldolgozás
figyelemmel kíséréséért felelŒs.

● Ezenkívül minden intézményben található egy
adatvédelmi tisztviselŒ, aki együttmıködik az
Európai Adatvédelmi Biztossal, és tájékoztatja
Œt különösen az olyan szenzitív adatokat is 
érintŒ feldolgozási eljárásokról, mint például
az egészségügyi adatok.

● Az Európai Adatvédelmi Biztos feladatainak
ellátására vonatkozó szabályokat és általános
feltételeket a 2002. július 1-jei 1247/2002/EK
határozat állapítja meg.

A SZEMÉLYES 
ADATOK VÉDELME

„Adatvédelmen” általában a természetes személyek
alapvetŒ szabadságainak és – különösen a magánélet
tiszteletben tartásához való – jogainak a személyes
adatok feldolgozásával összefüggŒ védelmét szokás
érteni. 

A személyes adatok védelmérŒl az Európai 
Unióban az alábbiak rendelkeznek:

– az EU-SzerzŒdés 6. cikke

– az EK-SzerzŒdés 286. cikke

– az EU alapjogi chartájának 8. cikke

– a 95/46/EK irányelv

– a 2002/58/EK irányelv

Ezek az elvek az Európai Unió intézményei és 
szervei számára a 45/2001/EK rendeletben kerültek
meghatározásra.

Az Európai Adatvédelmi 
Biztos feladatai

EllenŒrzés
● Az adatfeldolgozás figyelemmel kísérése az

európai intézményekben és szervekben, a 
minden közösségi intézményben és szervben
megtalálható adatvédelmi tisztviselŒkkel
együttmıködve. Ebben az összefüggésben az
Európai Adatvédelmi Biztos meghallgatja és
kivizsgálja a panaszokat, és saját kezdeménye-
zésére vagy panasz alapján vizsgálatokat végez.
Megteszi a szükséges intézkedéseket, és értesíti
az érintetteket munkája eredményérŒl.

● Az adatvédelmi tisztviselŒk által jelentett
olyan eseteknek a kezelése, amelyek külön-
leges kockázatot jelenthetnek. Az Európai
Adatvédelmi Biztos elŒzetesen ellenŒrzi a
szóban forgó adatok feldolgozását.

Tanácsadás
● Az Európai Adatvédelmi Biztos saját 

kezdeményezése alapján vagy konzultáció
keretében tanácsokkal lát el minden közösségi
intézményt és szervet a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó valamennyi kér-
désben.

● A Bizottság konzultál az Európai Adatvédelmi
Biztossal a személyes adatok védelmérŒl szóló
jogalkotási javaslatok elfogadása elŒtt. A
közösségi intézmények és szervek is értesítik
Œt az olyan közigazgatási intézkedésekrŒl,
amelyek személyes adatok feldolgozását is
magukban foglalják.

Együttmıködés
● Az Európai Adatvédelmi Biztos a 95/46/EK

irányelv által létrehozott 29. cikk szerinti 
munkacsoport tagja, amely a nemzeti adat-
védelmi hatóságokat fogja össze.
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