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2018. gads bijis ļoti nozīmīgs gads datu aizsardzībai , jo no

un uzņēmumi šobrīd aicina aizvien palielināt

personas

2018.gada 25.maija tiek piemērota ilgi gaidītā Vispārīgo datu

datu apstrādies procesu vienotu piemērošanu

pasaules

aizsardzības regula (VDAR). Papildus tam, ka tika atjaunināti

mērogā. Mēs uzskatām, ka, koordinējot vienotu pieeju datu

Eiropas Savienības noteikumi par datu aizsardzību digitālajā

aizsardzībai, ES pierāda to, ka personu tiesību uz privātumu

laikmetā, ar šo regulu tika izveidota Eiropas Datu aizsardzības

un datu aizsardzību ievērošana iet roku rokā ar plaukstošu

kolēģija (EDAK), lai nodrošinātu jauno noteikumu konsekventu

ekonomiku – arī tāpēc, ka tā nodrošina uzņēmumiem skaidru

piemērošanu visā EEZ.

regulējumu un rada tādas konkurences priekšrocības kā,
piemēram, lielāka klientu uzticība un efektīvākas darbības.

Tādējādi EDAK ir jauna ES struktūra, tomēr jau pirmajos
septiņos kolēģijas pastāvēšanas mēnešos mēs esam guvuši

Paredzams, ka nākamajā gadā mūs sagaida vēl aktīvāks darbs.

panākumus, kurus mēs tagad varam pārdomāt.

2019.gada sākumā tika pieņemta mūsu darba programma
2019. un 2020.gadam kā mērķis ir pievērsties ieinteresēto

Mūsu uzdevums ir nodrošināt VDAR saskaņotu izpildi visā

personu – tostarp ES likumdevēju – prioritārajām vajadzībām.

EEZ, tāpēc mēs esam apstiprinājuši 29.panta darba grupas

Kolēģija veltīs savu uzmanību specifiskiem jautājumiem un

izstrādātās 16 vadlīnijas, kas saistītas ar VDAR, pieņēmuši

tehnoloģijām ņemot vērā EDAK jau sniegtos norādījumus par to

vēl četras pamatnostādnes un 26 atzinumus par valstu

kā interpretēt VDAR.

uzraudzības iestāžu veiktajiem datu aizsardzības ietekmes
novērtējumiem un organizējām piecas plenārsēdes, kurās

Es uzskatu, ka tad, ja valstu uzraudzības iestādes sadarbojas

tika apspriests plašs jautājumu loks – sākot ar ES un Japānas

vienādos apstākļos un saņem sekretariāta sniegtu atbalstu,

lēmuma projektu par aizsardzības līmeņa pietiekamību līdz pat

EDAK ir labi sagatavota savam uzdevumam – nodrošināt augsta

elektroniskajiem pierādījumiem un e-privātumu.

līmeņa datu aizsardzību visā EEZ. Raugoties nākotnē, esmu
pārliecināta, ka arī turpmāk mēs rādīsim piemēru, cenšoties

Atsauksmes par pirmo darba gadu, ko esam saņēmuši no

panākt pārredzamību un sadarbību Eiropas Ekonomikas zonā

ieinteresētajām personām, ir iepriecinošas. Daudzas personas

un ārpus tās.

Andrea Jelinek
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētāja
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Par EDAK
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir neatkarīga Eiropas

EDAK ir pilnvarota sniegt atzinumus un pieņemt lēmumus,

struktūra, kas tika izveidota ar Vispārīgo datu aizsardzības

lai nodrošinātu, ka valstu uzraudzības iestādes konsekventi

regulu (VDAR) un sekmē datu aizsardzības noteikumu

piemēro VDAR (“Atzinumi par atbilstību” vai “Lēmumi par

konsekventu piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ),

atbilstību”). EDAK konsultē Eiropas Komisiju par visiem

kā arī veicina sadarbību starp EEZ valstu datu aizsardzības

jautājumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un

iestādēm.

jauniem tiesību aktiem, kuri ierosināti Eiropas Savienībā.

EDAK mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Ekonomikas zonā tiek

Kolēģija

konsekventi piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula un

pamatprincipiem.

darbojas

saskaņā

ar

tās

reglamentu

un

Eiropas Tiesībaizsardzības direktīva.
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sastāvā ir Eiropas valstu
EDAK var pieņemt vispārējus norādījumus, lai sīkāk izskaidrotu

datu aizsardzības iestāžu un Eiropas Datu aizsardzības

Eiropas tiesību aktus datu aizsardzības jomā, tādējādi

uzraudzītāja (EDAU) pārstāvji. Arī EBTA EEZ valstu (Islandes,

sniedzot ieinteresētajām personām – tostarp privātpersonām –

Lihtenšteinas un Norvēģijas) uzraudzības iestādes ir sastāvā

konsekventu skaidrojumu par viņu tiesībām un pienākumiem,

un skatajautājumus, kas saistīti ar VDAR, lai gan tām nav

norādot uzraudzības iestādēm kritērijus, ar kā palīdzību tiek

balsstiesību un tās nevar tikt ievēlētas par priekšsēdētāju vai

pārbaudīta VDAR izpilde.

priekšsēdētāja vietnieku. Eiropas Komisijai un Eiropas Brīvās
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tirdzniecības asociācijas (EBTA) Uzraudzības iestādei (attiecībā
uz jautājumiem saistībā ar VDAR) ir tiesības piedalīties
kolēģijas pasākumos un sanāksmēs, taču bez balsstiesībām.
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai ir sekretariāts, ko
nodrošina EDAU. Saprašanās memorandā ir izklāstīti EDAK un
EDAU sadarbības noteikumi. Šis memorands tika parakstīts
Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pirmajā plenārsēdē, kas
notika 2018.gada 25.maijā.
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EDAK un sekretariāta
izveide 2018. gadā – pārskats
EDAK reglaments tika pieņemts Eiropas Datu aizsardzības

Lai garantētu VDAR konsekventu piemērošanu gadījumos,

kolēģijas pirmajā plenārsēdē, kas notika 2018.gada 25.maijā.

kad kompetentā uzraudzības iestāde vēlas pieņemt īpašus

2018.gada 23.novembrī tika apstiprinātas reglamenta izmaiņas.

pasākumus, kuriem ir pārrobežu ietekme, EDAK sniedz
atzinumus par atbilstību. Kompetentajai uzraudzības iestādei ir

Lai EDAK uzdevumu izpilde tiktu nodrošināta, kolēģijas ietvaros

maksimāli jāņem vērā šie atzinumi. Laikā no 2018.gada 25.maija

tika izveidotas vairākas ekspertu apakšgrupas. Turklāt tika

līdz 31.decembrim EDAK pieņēma 26 atzinumus, par to apstrādes

izveidots EDAK sekretariāts, lai sniegtu kolēģijai analītisko,

darbību valsts līmeņa sarakstiem, uz ko attiecas novērtējums

administratīvo un loģistikas atbalstu.

par ietekmi uz datu aizsardzību (DPIA). Šā pasākuma mērķis bija
nodrošināt konsekvenci visos valstu sarakstos.

3.1.

EDAK DARBĪBA

Laikā no 2018.gada 25.maija līdz 31. decembrim EDAK rīkoja

EDAK darbojas arī kā strīdu izšķiršanas struktūra un pieņem

piecas plenārsēdes. Papildus, notika arī 36 apakšgrupu

saistošus lēmumus, tomēr laikā no 2018. gada 25.maija

sanāksmes.

līdz 31.decembrim netika uzsākta neviena strīdu izšķiršanas
procedūra. Tas liecina par to, ka uzraudzības iestādes līdz šim ir

Savā pirmajā plenārsēdē, kas notika 2018.gada 25.maijā, EDAK

varējušas panākt vienprātību par visām pašreizējām pārrobežu

apstiprināja 16 vadlīnijas, ko iepriekš bija izstrādājusi 29.panta

lietām.

darba grupa (WP29). 2018.gada turpinājumā EDAK pieņēma
vēl četras pamatnostādnes, ko mērķis ir izskaidrot virkni

EDAK konsultē Eiropas Komisiju par visiem jautājumiem,

noteikumu, kas paredzēti saskaņā ar VDAR. Šīs pamatnostādnes

kas saistīti ar personas datu aizsardzību, tostarp par datu

attiecās uz sertifikāciju un sertifikācijas kritēriju noteikšanu,

aizsardzības standartu novērtējumiem trešajās valstīs vai

atkāpēm saistībā ar datu starptautisku nosūtīšanu, VDAR

starptautiskās organizācijās. 2018.gadā EDAK pēc Komisijas

teritoriālo darbības jomu un sertifikācijas iestāžu akreditāciju.

pieprasījuma sniedza divus šādus atzinumus – vienu par
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otru

Savstarpējās palīdzības procedūrā uzraudzības iestādes var

par ES un Japānas lēmumprojektu par datu aizsardzības

lūgt informāciju no citām uzraudzības iestādēm, kā arī pieprasīt

līmeņa pietiekamību. EDAK pēc savas iniciatīvas arī pieņēma

citu pasākumu veikšanu efektīvas sadarbības nodrošināšanai.

paziņojumu par ekonomisko koncentrāciju.

Laikā no 2018.gada 25.maija līdz 31.decembrim tika iesniegti

elektroniskajiem

pierādījumiem

(e-pierādījumi)

un

397 savstarpējas palīdzības lūgumi – gan oficiālā, gan neoficiālā
2018.gadā EDAK pieņēma divas vēstules – pirmajā tika

formātā. Uz 89 % no lūgumiem tika atbildēts 23 dienu laikā.

sniegti norādījumi Piešķirto nosaukumu un numuru interneta
korporācijai (ICANN) par to kā izstrādāt VDAR prasībām

Kopīgas operācijas 2018.gadā netika uzsāktas.

atbilstošu modeli piekļuvei personas datiem, ko apstrādā
WHOIS sistēmas kontekstā, savukārt otra vēstule attiecās uz

Uzraudzības iestādes no 31 EEZ valsts 2018 gadā ziņoja par

Pārskatīto maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD2).

vairāk nekā simts tūkstošiem valsts līmeņa lietu. Lielākā
daļa lietu bija saistītas vai nu ar sūdzībām, vai arī tika sāktas,

3.2.

UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DARBĪBA

pamatojoties uz datu pārziņu sagatavotajiem paziņojumiem par

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu uzraudzības

datu aizsardzības pārkāpumiem.

iestādēm ir pienākums sadarboties, lai nodrošinātu regulas
konsekventu

piemērošanu

lietās,

kurās

ir

pārrobežu

3.3.

APSPRIEŠANAS

komponents. Pastāv dažādas sadarbības procedūras kā,

EDAK rīko sabiedriskās apspriešanās par savām vadlīnijām,

piemēram, kopīgas operācijas, savstarpēja palīdzība vai

lai tādējādi apkopotu visu ieinteresēto personu un iedzīvotāju

specifiska sadarbības procedūra ar nosaukumu “vienas pieturas

viedokļus un bažas. 2018.gadā EDAK uzsāka trīs apspriešanas

aģentūra”.

par savu vadlīniju projektu, proti, par sertifikāciju, par VDAR
teritoriālo darbības jomu un par sertifikācijas iestāžu akreditāciju.

Laikā no 2018.gada 25.maija līdz 31.decembrim IMI sistēmā tika
reģistrētas 255 lietas, kurās ir pārrobežu komponents, lielākā

Ikgadējā EDAK darbības pārskata ietvaros (tas ieviests ar

daļa no lietām attiecās uz privātpersonu sūdzībām (176 lietas).

VDAR 71. pantu) tika veikta ieinteresēto personu aptauja,

Pārējās lietas (79 lietas) attiecās uz citiem gadījumiem. Trīs

kurā galvenā uzmanība tika pievērsta 20 VDAR vadlīnijām.

būtiskākie šajās lietās izskatāmie jautājumi bija saistīti ar datu

Respondenti

subjektu tiesībām, patērētāju tiesībām un datu aizsardzības

Ziemeļamerikas un Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm.

bija

arodasociāciju

pārstāvji

no

Eiropas,

pārkāpumiem.
Sešdesmit pieci procenti ieinteresēto personu uzskatīja, ka
2018.gadā uzraudzības iestādes no 14 dažādām EEZ valstīm

vadlīnijas ir noderīgas. 45 % no respondentiem uzskatīja, ka

uzsāka 43 vienas pieturas aģentūras procedūras. Gada

vadlīnijas ir praktiskas un atbilst viņu vajadzībām, savukārt 23

beigās procedūras bija sasniegušas dažādus posmus, proti, 20

procenti aicināja ieviest uzlabojumus. Piemēram, tika saņemts

procedūras bija neoficiālas apspriešanās līmenī, 20 procedūras

ierosinājums, ka norādījumiem vajadzētu būt īsākiem un

bija lēmumprojektu līmenī, savukārt divās procedūrās tika

praktiskākiem.

pieņemti galīgie lēmumi. Šie pirmie galīgie, vienas pieturas
aģentūras procedūras ietvaros pieņemtie lēmumi attiecās uz

Lielākā daļa to atsauksmju, kuras attiecās uz apspriešanas

privātpersonu tiesību īstenošanu, atbilstošu tiesisko pamatu

procedūru un vadlīniju izstrādes procesu bija pozitīvas vai

datu apstrādei un paziņojumiem par datu aizsardzības

neitrālas. Dažas ieinteresētās personas mudināja EDAK pavērt

pārkāpumiem.

lielākas iespējas iesaistīties un sadarboties vadlīniju izstrādē.
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Galvenie mērķi 2019.gadam
EDAK mērķis 2019. un 2020.gadā ir koncentrēties uz datu

nolīguma par pasažieru datu reģistru (PDR) jebkāda iespējama

subjektu tiesībām, datu pārziņa un apstrādātāja koncepciju

pārskatīšana.

un leģitīmajām interesēm, kas paredzētas norādījumos.
EDAK turpinās konsultēt Komisiju par tādiem jautājumiem

2019.gadā EDAK turpinās pildīt savu uzdevumu, stiprināt

kā, piemēram, pārrobežu datu piekļuves pieprasījumi

jau esošās attiecības ar ieinteresētajām personām un

e-pierādījumu ietvaros, lēmumu par datu aizsardzības

attīstot jaunas ar attiecīgajām personām, vienlaikus turpinot

līmeņa pietiekamību pārskatīšana vai ieviešana attiecībā uz

piedalīties konferencēs un aktīvi līdzdarbojoties sociālajos

datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm un arī ES un Kanādas

plašsaziņas līdzekļos.
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Kontaktinformācija
Pasta adrese
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
Biroja adrese
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels
E-pasts
edpb@edpb.europa.eu
@eu_edpb
eu-edpb
edpb.europa.eu
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