Európai Adatvédelmi Biztos

BIZTONSÁGOSABB
DIGITÁLIS JÖVŐ
KIALAKÍTÁSA

Bemutatkozik az európai adatvédelmi
biztos

edps.europa.eu

BEMUTATKOZÁS
Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) az Európai Unió független adatvédelmi hatósága,
aki a személyes adatok európai intézmények,
szervek és ügynökségek általi kezelésének felügyeletéért felelős.

Tanácsot ad az európai intézményeknek,
szerveknek és ügynökségeknek a személyes
adatok védelmével kapcsolatos új jogalkotási
javaslatokkal és kezdeményezésekkel kapcsolatban.
Nyomon követi az új adatvédelmi technológiák
hatását, és együttműködik a felügyeleti hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa
az uniós adatvédelmi szabályok következetes
végrehajtását.
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KÜLDETÉSÜNK

Az adatvédelem az európai jog által védett alapvető
jog. Az adatvédelmi biztos védi és előmozdítja az egyének adatainak védelmét és az adatvédelmet a napi
munkánk során.

ÉRTÉKEINK
ÉS ELVEINK
Pártatlanság
az adatvédelmi biztos a
számára megadott jogszabályi és
szakpolitikai kereten belül,
függetlenül és objektíven dolgozik,
megteremtve a megfelelő
egyensúlyt a szóban forgó
érdekek között.

Feddhetetlenség
az adatvédelmi biztos
az etikus magatartásra
vonatkozó legszigorúbb
előírások szerint viselkedik,
és mindenkor a helyes
magatartást tanúsítja.

Átláthatóság
az adatvédelmi biztos
világosan, mindenki számára
érthetően elmagyarázza,
mit miért tesz.

Pragmatizmus
az adatvédelmi biztos
megérti az érdekelt felek
igényeit, és a gyakorlatban
is működő megoldásokat
keres.
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TEVÉKENYSÉGÜNK

Az európai adatvédelmi biztos négy fő munkaterülete:
• Felügyelet és jogérvényesítés: nyomon követjük a személyes adatok európai intézmények,
szervek és ügynökségek által történő kezelé-

KÜLDETÉSÜNK AZ IS, HOGY FELHÍV-

sét annak érdekében, hogy biztosítjuk az adat-

JUK A FIGYELMET A KOCKÁZATOK-

védelmi szabályok betartását.

RA, VÉDJÜK A SZEMÉLYEK JOGAIT ÉS

• Politika és konzultáció: tanácsot adunk az Eu-

SZABADSÁGAIT, AMIKOR SZEMÉLYES

rópai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek

ADATAIK KEZELÉSÉRE KERÜL SOR.

és a Tanácsnak az adatvédelemmel kapcsola-

REAGÁLUNK

tos jogalkotási javaslatokat és kezdeményezé-

SÉRTÉSEKRE, EGYÉNEKTŐL ÉRKEZŐ

seket illetően.

PANASZOKRA,

EMELLETT

JOG-

KÉPZÉSI

• Technológia és adatvédelem: nyomon követ-

PROGRAMOKAT IS SZERVEZÜNK UNI-

jük és értékeljük a személyes adatok védelmé-

ÓS INTÉZMÉNYEK, SZERVEK ÉS ÜGY-

re hatással lévő technológiai fejleményeket.

NÖKSÉGEK SZÁMÁRA.

• Együttműködés: együtt dolgozunk a felügyeleti hatóságokkal azon, hogy előmozdítsuk az egész EU-ban egységes adatvédelmet. Az adatvédelmi hatóságokkal való
együttműködés fő platformja számunkra az
Európai Adatvédelmi Testület.
Az európai szervek és ügynökségek közül a felügyeletünk alá tartozik többek között az Europol
az (EU) 2016/794 rendelet alapján, az Eurojust
az (EU) 2018/1727 rendelet alapján, valamint az
EPPO az (EU) 2017/1939 rendelet alapján.
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ADATVÉDELMI

HATÁSKÖREINK

Az európai intézmények, szervek és ügynöksé-

Amennyiben az uniós intézmények, szervek és

gek konzultáció keretében konkrét tanácsot kér-

ügynökségek nem tartják be az adatvédelmi sza-

nek az európai adatvédelmi biztostól, amelyet

bályokat, az európai adatvédelmi biztos az (EU)

írásos vélemények, észrevételek, határozatok,

2018/1725 rendelet által biztosított következő

levelek és dokumentumok formájában nyújtunk.

végrehajtási hatásköröket gyakorolhatja:

Rendszeres iránymutatásainkban általános ta-

• figyelmeztetheti vagy elmarasztalhatja azt az

nácsadást is végzünk olyan témákban, amelyek

uniós intézményt, amely jogellenesen vagy

valamennyi uniós intézményt, szervet és ügynök-

tisztességtelenül kezeli az Ön személyes ada-

séget érintenek.

tait;
• utasíthatja az uniós intézményt, hogy telje-

Mindezek mellett vizsgálatokat és adatvédelmi

sítse az Ön jogainak gyakorlására (pl. a saját

ellenőrzéseket is folytatunk azzal a céllal, hogy

adataihoz való hozzáférésre) irányuló kérése-

ellenőrizzük az adatvédelmi jogszabályok betar-

ket;

tását a gyakorlatban.

• elrendelheti egy konkrét adatkezelési művelet átmeneti vagy végleges tilalmát;
• közigazgatási bírságot szabhat ki uniós intézményekre;
• az ügyet az Európai Közösségek Bírósága elé
terjesztheti.
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MUNKATÁRSAINK

Az európai adatvédelmi biztos törekszik jogi és
technikai szakértőkből, valamint más, a saját
szakterületén szakértőként működő specialistákból álló sokszínű csapat összeállítására,
akik az adatvédelem világa és szervezetünk
kialakításán dolgoznak.
Ez a sokrétű háttér és a különböző perspektívák lehetővé teszik számunkra, hogy kreatívan reagáljunk az adatvédelmi kihívásokra,
és olyan megoldásokat találjunk, amelyek az
egész társadalom – különösen a legkiszolgáltatottabbak – javát szolgálják.
Összegezve: célunk az emberek adatainak
védelme.
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ELŐRETEKINTÉS

Hálózatokkal átszőtt világunkban, ahol az ada-

• Előrejelzés: elkötelezettek vagyunk az iránt,

tok határokon keresztül áramlanak, az Európán

hogy olyan intelligens szervezet legyünk,

belüli – és a nemzetközi – szolidaritás segíti az

amely a hosszú távú trendeket veszi figye-

adatvédelemhez való jog erősítését és azt, hogy

lembe az adatvédelem terén és a jogi, társa-

az adatok az embereket szolgálják az Unión belül és kívül is.

dalmi és technológiai környezetben.
• Cselekvés: proaktívan fejlesztünk eszközö-

Az európai adatvédelmi biztos 2020–2024 kö-

ket európai intézmények, szervek és ügy-

zötti időszakra vonatkozó stratégiája három pil-

nökségek számára azzal a céllal, hogy a

lérre épül: Előrejelzés, cselekvés és szolidaritás

világ élvonalában legyünk az adatvédelem

a biztonságosabb, tisztességesebb és fenntart-

területén. Célunk a koherencia elősegítése

hatóbb digitális jövő kialakítása érdekében.

az Unióban működő végrehajtó szervek tevékenységeiben, nagyobb hangsúlyt fektetve a valódi európai szolidaritásra, a tehermegosztásra és a közös megközelítésre.
• Szolidaritás: meg vagyunk győződve arról,
hogy az igazságosság megköveteli, hogy
mindenki adatait védjék valamennyi uniós
politikában, míg a közérdekből történő adatkezelés terén a fenntarthatóságnak kell vezető
szerepet játszania.
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