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KAS MES ESAME
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) yra nepriklausoma Europos
Sąjungos duomenų apsaugos institucija, atsakinga už asmens duomenų tvarkymo Europos
institucijose, įstaigose ir agentūrose priežiūrą.

Konsultuojame Europos institucijas, įstaigas ir
agentūras dėl naujų teisės aktų pasiūlymų ir
iniciatyvų, susijusių su asmens duomenų apsauga.
Stebime naujų technologijų poveikį duomenų
apsaugai ir bendradarbiaujame su priežiūros
institucijomis, kad užtikrintume nuoseklų ES
duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi.
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MŪSŲ MISIJA

Duomenų apsauga yra viena pagrindinių pagal Europos
Sąjungos teisę saugomų žmogaus teisių. DAPP gina ir
skatina asmens privatumą ir duomenų apsaugą mūsų
kasdieniame darbe.

MŪSŲ
VERTYBĖS
IR PRINCIPAI

Nešališkumas
dirbame atsižvelgdami į mums
teisės aktais ir pagal politikos
programą suteiktus įgaliojimus,
esame nepriklausomi ir objektyvūs,
stengiamės rasti tinkamą svarbių
interesų pusiausvyrą.

Sąžiningumas
taikome aukščiausius
elgesio standartus ir visada
elgiamės teisingai.

Skaidrumas
aiškiai ir visiems
suprantama kalba
paaiškiname, ką ir kodėl
darome.

Pragmatizmas
tengiamės suprasti
savo suinteresuotųjų
subjektų poreikius ir
ieškome praktinių
sprendimo būdų.
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KĄ MES DAROME

EDAPP dirba keturiose pagrindinėse srityse:
• Priežiūra ir vykdymas: stebime Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų vykdomą asmens
duomenų tvarkymą, kad būtų užtikrintas duomenų apsaugos taisyklių laikymasis.

MŪSŲ MISIJA TAIP PAT YRA INFOR-

• Politika ir konsultavimas: patariame Europos

MUOTI APIE RIZIKĄ IR APSAUGOTI

Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai dėl

ŽMONIŲ TEISES BEI LAISVES, KAI

teisės aktų pasiūlymų ir iniciatyvų, susijusių su

TVARKOMI JŲ ASMENS DUOMENYS.

duomenų apsauga.

MES REAGUOJAME Į DUOMENŲ AP-

• Technologijos ir privatumas: stebime ir verti-

PAŽEIDIMUS,

ASMENŲ

SKUNDUS IR ORGANIZUOJAME MO-

čią technologinę plėtrą.

KYMUS ES INSTITUCIJOMS, ĮSTAI-

• Bendradarbiavimas:

dirbame

kartu

su

priežiūros institucijomis, skatindami nuoseklią
duomenų apsaugą visoje ES. Pagrindinė
bendradarbiavimo su duomenų apsaugos
priežiūros

institucijomis

platforma

yra

Europos duomenų apsaugos valdyba.
Kitos mūsų prižiūrimos Europos įstaigos ir agentūros – Europolas pagal Reglamentą 2016/794,
Eurojustas

pagal

Reglamentą

2018/1727

ir

Europos prokuratūra pagal Reglamentą (ES)
2017/1939.
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SAUGOS

name asmens duomenų apsaugai įtakos turin-

GOMS IR AGENTŪROMS.

MŪSŲ ĮGALIOJIMAI

Europos institucijos, įstaigos ir agentūros kon-

Kai ES institucijos, įstaigos ir agentūros nesilaiko

sultuojasi su EDAPP, norėdamos gauti konkrečių

duomenų apsaugos taisyklių, EDAPP gali panau-

patarimų, kuriuos mes pateikiame rašydami nuo-

doti Reglamente (ES) 2018/1725 suteiktus įgalio-

mones, komentarus, sprendimus, laiškus ir do-

jimus:

kumentus. Reguliariai skelbiame gaires, kuriose

• įspėti ES instituciją, kuri neteisėtai ar nesąži-

taip pat teikiame bendruosius patarimus visoms
ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms aktualiomis temomis.

ningai tvarko jūsų asmeninę informaciją;
• liepti ES institucijai įvykdyti prašymus pasinaudoti jūsų teisėmis (pvz., susipažinti su savo
duomenimis);

Be to, atliekame patikrinimus ir duomenų apsaugos auditus, siekdami patikrinti, ar praktikoje laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų.

• taikyti laikiną arba galutinį draudimą vykdyti
tam tikras duomenų tvarkymo operacijas;
• skirti administracinę baudą ES institucijai;
• perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo
Teismui.
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MŪSŲ DARBUOTOJAI

EDAPP stengiasi suburti įvairią teisinių ir techninių ekspertų komandą, taip pat kitus savo
srities specialistus iš visos Europos Sąjungos,
kurie formuoja duomenų apsaugos pasaulį ir
mūsų organizaciją.
Ši daugialypė patirtis ir skirtingos perspektyvos
leidžia mums kūrybiškai reaguoti į duomenų
apsaugos išbandymus ir rasti sprendimus, kurie naudingi visai visuomenei, ypač labiausiai
pažeidžiamiems asmenims.
Bendras mūsų tikslas – apsaugoti asmenų
duomenis.
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ATEITIES PLANAI

Vis labiau susietame pasaulyje, kur duomenų

• Prognozavimas: įsipareigojame būti išmania

srautai perduodami nepaisant sienų, solidarumas

įstaiga, kuri atsižvelgia į ilgalaikes duomenų

Europoje ir tarptautiniu mastu padės sustiprinti

apsaugos tendencijas ir teisinį, visuomenės

teisę į duomenų apsaugą ir užtikrinti, kad duo-

bei technologinį kontekstą.

menys būtų naudojami žmonių labui visoje ES ir

• Veikimas: siekiame aktyviai kurti priemones,

už jos ribų.

padėsiančias Europos institucijoms, įstai-

Kuriant saugesnę, sąžiningesnę ir tvaresnę skai-

goms ir agentūroms tapti pasaulio duomenų

tmeninę ateitį EDAPP 2020–2024 m. strategijoje

apsaugos lyderėmis; skatinti vykdymo įstaigų

daugiausiai dėmesio skiriama trims esminėms

veiklos nuoseklumą ES, labiau išreiškiant ti-

pakopoms: prognozavimui, veikimui ir solida-

krą Europos solidarumą, pasidalijant naštą ir

rumui.

vadovaujantis bendru požiūriu.
• Solidarumas: tikime, jog siekiant teisingumo
reikia, kad visose ES politikos srityse būtų
užtikrintas privatumas, o tvarumas turėtų būti
viešojo intereso duomenų tvarkymo skatinamasis veiksnys.
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