
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

edps.europa.eu

Iepazīstieties ar Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāju

DROŠĀKAS 
DIGITĀLĀS 
NĀKOTNES 
VEIDOŠANA



2

KAS MĒS ESAM? 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) 

ir Eiropas Savienības neatkarīgā datu aizsar-

dzības iestāde, kas atbild par Eiropas iestāžu, 

struktūru un aģentūru veiktas persondatu ap-

strādes uzraudzību. 

Mēs sniedzam padomus Eiropas iestādēm, 

struktūrām un aģentūrām par jauniem tiesību 

aktu priekšlikumiem un iniciatīvām, kas saistī-

tas ar persondatu aizsardzību. 

Mēs pārraugām jaunu tehnoloģiju ietekmi uz 

datu aizsardzību un sadarbojamies ar uzraudzī-

bas iestādēm, lai nodrošinātu ES datu aizsar-

dzības noteikumu konsekventu izpildi. 
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Objektivitāte 
darbs noteiktajā tiesiskajā un 

politikas regulējumā, neatkarība 

un taisnīgums, konkrēto interešu 

pareizais līdzsvars.

Integritāte 
augstāko uzvedības 

standartu uzturēšana, 

pareiza rīcība visos 

gadījumos.

Pārredzamība 
mūsu darbības un tās 

iemeslu skaidrošana 

nepārprotamā, visiem 

pieejamā valodā.

Pragmatisms 
ieinteresēto personu 

vajadzību izpratne un 

praktisku risinājumu 

meklēšana.

MŪSU 
VĒRTĪBAS 

UN PRINCIPI  

MŪSU MISIJA 

Datu aizsardzība ir pamattiesības, ko aizsargā Eiropas 

tiesību akti. Datu aizsardzības uzraudzītājs mūsu ikdie-

nas darbā aizsargā un veicina personas privātumu, kā 

arī nodrošina un veicina datu aizsardzību. 
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KO MĒS DARĀM? 

MŪSU MISIJA IR ARĪ VEIDOT IZPRATNI 

PAR RISKIEM UN AIZSARGĀT CILVĒKU 

TIESĪBAS UN BRĪVĪBAS PERSONDATU 

APSTRĀDES LAIKĀ. MĒS REAĢĒJAM 

UZ DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPU-

MIEM UN PERSONU SŪDZĪBĀM, KĀ 

ARĪ ORGANIZĒJAM APMĀCĪBAS SESI-

JAS, KAS PAREDZĒTAS ES IESTĀDĒM, 

STRUKTŪRĀM UN AĢENTŪRĀM. 

Četras galvenās EDAU darba jomas 

•  Uzraudzība un izpildes panākšana: mēs pār-

raugām Eiropas iestāžu, struktūru un aģentū-

ru veiktu persondatu apstrādi, lai nodrošinātu 

datu aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

•  Politika un apspriešanās: mēs sniedzam pa-

domus Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam 

un Padomei par tiesību aktu priekšlikumiem un 

iniciatīvām, kas saistītas ar datu aizsardzību.

•  Tehnoloģijas un privātums: mēs pārraugām un 

novērtējam tehnoloģiskās norises, kas ietekmē 

persondatu aizsardzību.

•  Sadarbība: mēs sadarbojamies ar uzraudzī-

bas iestādēm ar mērķi visā ES veicināt kon-

sekventu datu aizsardzību. Galvenā platforma 

sadarbībai ar datu aizsardzības iestādēm ir  

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija.

Citas EDAU uzraudzītās Eiropas 

struktūras un aģentūras: Eiropols saskaņā 

ar  Regulu  (ES)  2016/794,  Eurojust saskaņā 

ar  Regulu  (ES)  2018/1727 un EPPO saskaņā ar 

Regulu (ES) 2017/1939.



 

Eiropas iestādes, struktūras un aģentūras ap-

spriežas ar EDAU, lai iegūtu konkrētus padomus, 

kurus mēs nodrošinām, sagatavojot rakstiskus 

atzinumus, piezīmes, lēmumus, vēstules un do-

kumentus. Savās regulāri publicētajās pamatnos-

tādnēs mēs arī sniedzam vispārējus padomus 

par tematiem, kas ir būtiski visām ES iestādēm, 

struktūrām un aģentūrām.

Turklāt mēs veicam izmeklēšanas un datu aiz-

sardzības revīzijas, kuru mērķis ir pārliecināties 

par praktisku atbilstību datu aizsardzības tiesību 

aktiem.

MŪSU PILNVARAS

Ja ES iestādes, struktūras un aģentūras neievēro 

datu aizsardzības noteikumus, EDAU var izman-

tot šādas ar Regulu (ES) 2018/1725 piešķirtās iz-

pildes panākšanas pilnvaras: 

•  brīdināt ES iestādi, kas nelikumīgi vai netaisnī-

gi apstrādā persondatus, vai aizrādīt tai;

•  izdot rīkojumu ES iestādei izpildīt pieprasīju-

mus īstenot jūsu tiesības (piemēram, nodroši-

nāt piekļuvi jūsu pašu datiem);

•  uzlikt pagaidu vai galīgu aizliegumu konkrētai 

datu apstrādes darbībai;

•  piemērot administratīvu naudas sodu ES iestā-

dēm;

•  nodot lietu Eiropas Savienības Tiesai.
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EDAU cenšas apvienot daudzveidīgu grupu, 

kurā ietilpst tādi juridiskie un tehniskie eksperti, 

kā arī citi savas jomas speciālisti no visas 

Eiropas Savienības, kuri strādā, lai veidotu datu 

aizsardzības un mūsu organizācijas vidi.

Šīs daudzpusīgās kvalifikācijas un atšķirīgās 

perspektīvas ļauj mums radoši reaģēt uz datu 

aizsardzības problēmām un rast risinājumus, 

kas ir noderīgi sabiedrībai kopumā, jo īpaši 

visneaizsargātākajām grupām.

Mūsu kopējais mērķis ir aizsargāt cilvēku 

datus.

MŪSU CILVĒKI
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Savstarpēji saistītā pasaulē, kurā datu plūsma 

notiek pāri robežām, solidaritāte Eiropā un 

starptautiskā mērogā palīdzēs stiprināt tiesības 

uz datu aizsardzību un nodrošināt datu darbību 

cilvēku labā ES robežās un ārpus tās. 

EDAU stratēģija 2020.–2024. gadam ir vērsta uz 

trim pīlāriem: prognozēšana, darbība un soli-

daritāte; šo pīlāru mērķis ir nodrošināt drošāku, 

taisnīgāku un ilgtspējīgāku digitālo nākotni.

•  Prognozēšana: mūsu apņemšanās būt viedai 

iestādei, kas uz datu aizsardzības tendencēm 

un juridisko, sabiedrības un tehnoloģiju 

kontekstu raugās ilgtermiņā.

•  Darbība: proaktīva rīku izstrāde Eiropas 

iestādēm, struktūrām un aģentūrām, tā ļaujot 

tām datu aizsardzības jomā ieņemt vadošo 

lomu pasaulē. Saskaņotības veicināšana ES 

izpildstruktūru darbībā, panākot patiesas 

Eiropas solidaritātes spēcīgāku izteikšanu, 

sloga dalīšanu un vienotu pieeju.

•  Solidaritāte: mūsu uzskats  — tiesiskums 

ietver visu personu privātuma aizsardzību 

visās ES politikas nostādnēs, bet ilgtspējai 

vajadzētu būt datu apstrādes virzītājspēkam 

sabiedrības interesēs.

SKATS NĀKOTNĒ 
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