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Europos duomenų apsaugos valdyba,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679/ES dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 70 straipsnio 1 dalies n punktą bei 40 ir
41 straipsnius,

atsižvelgdama į EEE susitarimą, ypač į jo XI priedą ir 37 protokolą, su pakeitimais, padarytais 2018 m.
liepos 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 154/2018,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 25 d. Darbo tvarkos taisyklių 12 ir 22 straipsnius,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1 ĮVADAS

1. Reglamentas 2016/6791 (toliau – BDAR) įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. Vienas iš pagrindinių
BDAR tikslų – užtikrini vienodo lygio duomenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje ir neleisti
atsirasti skirtumams, kurie kliudo laisvam asmens duomenų judėjimui vidaus rinkoje2. BDAR taip
pat nustatytas atskaitomybės principas, pagal kurį duomenų valdytojai yra atsakingi už tai, kad
reglamento būtų laikomasi, ir turi sugebėti įrodyti, kad jo laikomasi3. BRAR 40 ir 41 straipsnių
nuostatomis dėl elgesio kodeksų (toliau – kodeksai) nustatytas praktiškas, tikėtina, ekonomiškai
efektyvus ir prasmingas būdas, kaip užtikrinti nuoseklesnį duomenų apsaugos teisių
įgyvendinimą. Kodeksai gali būti atitikties BDAR reikalavimams įrodymo priemonė4. Pažymėtina,
kad kodeksai gali padėti panaikinti suderinimo spragas, atsirandančias valstybėms narėms taikant
duomenų apsaugos teisės aktus5. Be to, tam tikruose sektoriuose jie suteikia galimybę įvertinti
bendrą duomenų tvarkymo veiklą ir susitarti dėl specialių ir praktinių duomenų apsaugos
taisyklių, kurios atitinka sektoriaus poreikius ir BDAR reikalavimus6.

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
2 Žr. BDAR 13 konstatuojamąją dalį.
3 Žr. BDAR 5 straipsnio 2 dalį.
4 Pavyzdžiui, žr. 24 straipsnio 3 dalį, 28 straipsnio 5 dalį ir 32 straipsnio 3 dalį. Elgesio kodeksą gali taikyti ir
duomenų tvarkytojai, kad suteiktų pakankamas garantijas, jog jų atliekamas tvarkymas atitinka BDAR
reikalavimus (žr. 28 straipsnio 5 dalį).
5 Žr. BDAR 77, 81, 98, 99, 148, 168 konstatuojamąsias dalis ir 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64, 70 straipsnius. Tai
ypač pasakytina tais atvejais, kai kodeksas susijęs su duomenų tvarkymo veikla keliose valstybėse narėse.
6 Kodekso taikymas nebūtinai turi būti ribojamas konkrečiu sektoriumi. Pavyzdžiui, kodeksas gali būti taikomas
atskiriems sektoriams, vykdantiems bendrą duomenų tvarkymo veiklą, tvarkantiems juos tokiais pačiais būdais
ir turintiems tokius pačius duomenų tvarkymo poreikius. Kai kodeksas taikomas keliems sektoriams, pagal jį gali
būti paskirta daugiau kaip viena stebėsenos įstaiga. Tačiau tokiu atveju kodekse turėtų būti visiškai aiškiai
nurodyta stebėsenos įstaigos užduočių apimtis, kitaip tariant turi būti nurodyti sektoriai, su kuriais susijusią
veiklą pagal 41 straipsnį vykdys kiekviena stebėsenos įstaiga, ir su kiekviena stebėsenos įstaiga susiję
stebėsenos mechanizmai. Todėl kiekvienai tokiai pagal šį kodeksą paskirtai stebėsenos įstaigai atskirai taikomi
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2. Valstybės narės, priežiūros institucijos, Europos duomenų apsaugos valdyba (toliau – Valdyba) ir
Europos Komisija (toliau – Komisija) privalo skatinti rengti kodeksus, kuriais būtų padedama
tinkamai taikyti Reglamentą7. Šiomis gairėmis kodekso rengėjams bus teikiama parama ir pagalba
rengiant, iš dalies keičiant ar papildant kodeksus.

1.1 Gairių taikymo sritis

3. Šiomis gairėmis siekiama suteikti praktinių rekomendacijų ir pagalbinių paaiškinimų dėl BDAR 40
ir 41 straipsnių taikymo. Jos skirtos padėti paaiškinti kodeksų teikimo, tvirtinimo ir paskelbimo
nacionaliniu bei Europos lygmeniu procedūras ir taisykles. Siekiama išdėstyti minimalius
kriterijus, kuriuos kompetentinga priežiūros institucija (toliau – KPI) taiko prieš sutikdama atlikti
išsamią kodekso peržiūrą ir įvertinimą8. Be to, gairėmis siekiama išdėstyti veiksnius, susijusius su
elementais, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar konkrečiu kodeksu numatyta ir padedama
tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti BDAR9. Galiausiai, siekiama nustatyti reikalavimus dėl
atitikties kodeksui veiksmingos stebėsenos10.

4. Šios gairės taip pat turėtų tapti aiškia sistema visoms KPI, Valdybai ir Komisijai, siekiant nuosekliai
vertinti kodeksus ir supaprastinti vertinimo procedūras. Be to, ši sistema turėtų užtikrinti didesnį
skaidrumą, kad kodekso rengėjai, planuojantys kreiptis dėl kodekso patvirtinimo, būtų
visapusiškai susipažinę su procesu ir suprastų, kokius formalius reikalavimus bei ribas reikia
atitikti siekiant patvirtinimo.

5. Rekomendacijos dėl elgesio kodeksų, kaip duomenų perdavimo priemonės pagal BDAR 40
straipsnio 3 dalį, bus apsvarstytos atskirose EDAV rengiamose gairėse.

6. Visi anksčiau patvirtinti kodeksai11 turės būti peržiūrėti ir iš naujo įvertinti pagal BDAR
reikalavimus ir paskui vėl pateikti, kad būtų patvirtinti pagal 40 ir 41 straipsnio reikalavimus ir
šiame dokumente nustatytas procedūras.

2 APIBRĖŽTYS

Akreditacija – patvirtinimas, kad pasiūlyta stebėsenos įstaiga atitinka BDAR 41 straipsnyje
išdėstytus reikalavimus, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi elgesio kodekso. Šį patikrinimą atlieka
priežiūros institucija, kai kodeksas pateikiamas patvirtinti (41 straipsnio 1 dalis). Stebėsenos
įstaigos akreditacija galioja tik konkrečiam kodeksui12.

atitinkami šių gairių skyriai, kuriuose nustatyta stebėsenos įstaigų atsakomybė, prievolės ir akreditacijos
reikalavimai.
7 BDAR reglamento 40 straipsnio 1 dalis.
8 Žr. BDAR 40 straipsnio 5 dalį, 55 straipsnio 1 dalį ir 122 konstatuojamąją dalį.
9 Žr. BDAR 40 straipsnio 1 dalį ir 98 konstatuojamąją dalį.
10 Pavyzdžiui, žr. BDAR 41 straipsnio 2 ir 3 dalį.
11 Kodeksai, kuriuos prieš priimant BDAR ir šias gaires patvirtino nacionalinės duomenų priežiūros institucijos
arba pagal 29 straipsnį sudaryta darbo grupė.
12 Tačiau stebėsenos įstaiga gali būti akredituota keleto kodeksų atžvilgiu, jei ji atitinka

akreditavimo reikalavimus.
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Kodekso rengėjai – asociacijos ar kitos organizacijos, kurios parengia ir pateikia kodeksą13 ir turi
tinkamą teisinį statusą, kaip reikalaujama kodekse ir nacionalinės teisės aktuose.
KPI – BDAR 55 straipsnyje nurodytą kompetenciją turinti priežiūros institucija.
Stebėsenos įstaiga – įstaiga ar komitetas arba keletas įstaigų ar komitetų (kurie įeina arba neįeina
į kodekso rengėjo sudėtį14), pagal 41 straipsnį atliekančių stebėsenos funkciją, kad įsitikintų ir
užtikrintų, jog kodekso laikomasi.
Sąvoka susijusi PI turi BDAR 4 straipsnio 22 dalyje nurodytą reikšmę.
Nacionalinis kodeksas – kodeksas, apimantis duomenų tvarkymo veiklą vienoje valstybėje narėje.
Tarpvalstybinis kodeksas – kodeksas, apimantis duomenų tvarkymo veiklą daugiau kaip vienoje
valstybėje narėje.

3 KAS YRA KODEKSAS?

7. BDAR kodeksai yra savanoriškos atskaitomybės priemonės, kuriomis nustatomos specialios
duomenų apsaugos taisyklės, skirtos duomenų valdytojų ir tvarkytojų kategorijoms. Jie gali būti
naudinga ir veiksminga atskaitomybės priemonė, išsamiai aprašanti konkrečiame sektoriuje
labiausiai tinkamą, teisėtą ir etišką elgesio modelį. Todėl duomenų apsaugos požiūriu kodeksai
gal būti tarsi taisyklių sąvadas duomenų valdytojams ir tvarkytojams, planuojantiems ir
vykdantiems BDAR reikalavimus atitinkančią duomenų valdymo veiklą, kuria praktiškai
įgyvendinami Europos ir nacionalinės teisės aktuose įtvirtinti duomenų apsaugos principai.

8. Sektoriui atstovaujančios verslo asociacijos ar organizacijos gali parengti kodeksus, kurie padėtų
veiksmingu ir, tikėtina, ekonomiškai efektyviu būdu laikytis BDAR reikalavimų jų sektoriuje.  Kaip
nurodyta BDAR 40 straipsnio 2 dalyje pateiktame neišsamiame sąraše, elgesio kodeksuose visų
pirma gali būti aptarti šie aspektai:

 sąžiningas ir skaidrus duomenų tvarkymas;
 teisėti duomenų valdytojų interesai konkrečiomis aplinkybėmis;
 asmens duomenų rinkimas; pseudonimų suteikimas asmens duomenims;
 asmenims teikiama informacija ir asmens teisių įgyvendinimas;
 vaikų informavimas ir apsauga (įskaitant mechanizmus tėvų sutikimui gauti);
 techninės ir organizacinės priemonės, įskaitant pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų

apsaugą;
 pranešimas apie pažeidimus;
 duomenų perdavimas už ES ribų; arba
 ginčų nagrinėjimo tvarka.

9. Duomenų apsaugos direktyvą (95/46/EB) panaikinusiu BDAR nustatytos konkretesnės ir
išsamesnės nuostatos dėl kodeksų, taikytini reikalavimai bei patvirtinimo procedūros, taip pat
patvirtintų kodeksų registravimo, paskelbimo ir įgyvendinimo skatinimo procedūros. Minėtų
nuostatų taikymas kartu su šiomis gairėmis padės paskatinti kodekso rengėjus tiesiogiai prisidėti

13 Kaip nurodyta BDAR 98 konstatuojamojoje dalyje.
14 Taip pat žr. šių gairių 64–67 punktus.
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nustatant duomenų apsaugos standartus bei taisykles savo su duomenų tvarkymu susijusiems
sektoriams.

10. Svarbu pažymėti, kad kodeksai yra viena iš daugelio galimų savanoriškų priemonių tarp įvairių
BDAR numatytų duomenų apsaugos atskaitomybės priemonių, tokių kaip duomenų apsaugos
poveikio vertinimas (DAPV)15 ir sertifikavimas16. Tai – mechanizmas, galintis padėti
organizacijoms įrodyti, kad jos laikosi BDAR reikalavimų17.

4 KUO NAUDINGI KODEKSAI?

11. Kodeksai sudaro galimybę nustatyti taisykles, kurios padeda tinkamai įgyvendinti BDAR praktišku,
skaidriu ir, tikėtina, ekonomiškai efektyviu būdu, atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus ir (arba)
duomenų tvarkymo veiklos ypatybes. Šiuo požiūriu kodeksai duomenų valdytojams ir
tvarkytojams gali būti parengti atsižvelgiant į konkrečias tam tikruose sektoriuose atliekamo
duomenų tvarkymo ypatybes bei ypatingus labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių poreikius18.
Kodeksai gali būti itin svarbi ir naudinga priemonė MVĮ bei labai mažoms įmonėms19, nes jais
nustatoma sistema, leidžianti šioms įmonėms užtikrinti duomenų apsaugos atitiktį ekonomiškai
efektyvesniu būdu.

15 Elgesio kodeksai ir sertifikavimas yra savanoriškos atskaitomybės priemonės, o DAPV tam tikrais atvejais
privalomas. Daugiau informacijos apie kitas atskaitomybės priemones galima rasti bendrajame BDAR gairių
puslapyje (www.edpb.europa.eu).
16 Žr. BDAR 42 straipsnį, taip pat atkreiptinas dėmesys į Valdybos gaires 1/2018 dėl sertifikavimo, kuriomis taip
pat nustatomi sertifikavimo kriterijai pagal BDAR 42 ir 43 straipsnius.
17 Kodekso laikymasis savaime negarantuoja atitikties BDAR reikalavimams ir to, kad duomenų valdytojams
(tvarkytojams) nebus taikomos BDAR numatytos nuobaudos ar atsakomybė.
18 Žr. BDAR 98 konstatuojamąją dalį dėl 40 straipsnio 1 dalies. Pavyzdžiui, kodeksas galėtų būti tinkamai
pritaikytas, kad atitiktų ne tik mažų ir vidutinių, bet ir labai mažų organizacijų poreikius.
19 BDAR 40 straipsnio 1 dalyje konkrečiai nurodyta, kad tokių įmonių poreikius galima patenkinti priimant
kodeksus.

Pavyzdžiui, panašia sveikatos srities mokslinių tyrimų veikla užsiimančios labai mažos įmonės,

bendradarbiaudamos per savo atitinkamas asociacijas, galėtų kartu parengti kodeksą dėl

sveikatos duomenų rinkimo ir tvarkymo, užuot bandžiusios pačios atlikti tokią išsamią

duomenų apsaugos analizę. Kodeksai bus naudingi ir priežiūros institucijoms, nes leis joms

geriau suprasti ir įsigilinti į konkrečios profesijos, pramonės šakos ar kito sektoriaus duomenų

tvarkymo veiklą.
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12. Tokių sričių, kaip sąžiningas ir skaidrus tvarkymas, teisėti interesai, saugumas, pritaikytoji ir
standartizuotoji duomenų apsauga ir duomenų valdytojo įsipareigojimai, reglamentavimas

kodeksuose gali padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams atitikti BDAR reikalavimus.
Kodeksais galima pasinaudoti visuose su duomenų tvarkymu susijusiuose sektoriuose, o jų
formuluotės gali būti kuo siauresnės arba kuo platesnės pagal konkretaus sektoriaus poreikius20,
jei tik kodeksas prisideda prie tinkamo ir veiksmingo BDAR taikymo21.

13. Kodeksuose gali būti numatytas tam tikras bendras reguliavimas ir jie gali sumažinti duomenų
valdytojams ir tvarkytojams kartais būdingą pasikliovimą duomenų apsaugos priežiūros
institucijomis, tikintis, kad jos pateiks tikslesnes gaires dėl konkrečios jų duomenų tvarkymo
veiklos.

14. Kodeksais duomenų valdytojams ir tvarkytojams gali būti suteiktas šioks toks savarankiškumas ir
kontrolė rengiant ir derinant geriausios praktikos taisykles savo atitinkamiems sektoriams. Jie gali
suteikti galimybę įtvirtinti geriausią duomenų tvarkymo veiklos praktiką konkrečiose srityse.
Kodeksai gali tapti ir itin svarbiu šaltiniu, kuriuo verslo įmonės remtųsi spręsdamos esminius
duomenų tvarkymo procedūrų klausimus ir siekdamos, kad duomenų apsauga geriau atitiktų
keliamus reikalavimus.

15. Kodeksais galima suteikti labai reikalingą pasitikėjimą ir teisinį tikrumą, nurodant konkrečiuose
sektoriuose nustatytų su bendra duomenų tvarkymo veikla susijusių problemų praktinius
sprendimo būdus. Jais skatinama suformuoti bendrą nuoseklų požiūrį į konkretaus sektoriaus
duomenų tvarkymo poreikius.

20 BDAR 40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kodeksus gali rengti organizacijos, atstovaujančios „įvairių
kategorijų duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams“. Taigi tai galėtų būti įvairiems sektoriams
taikomi kodeksai, jei tai praktiška ir jei laikomasi reprezentatyvumo kriterijų.
21 Siauros aprėpties kodekse duomenų subjektams turi būti pakankamai aiškiai (ir KPI priimtinu būdu) nurodyta,
kad kodeksą taikantys valdytojai (tvarkytojai) nebūtinai užtikrina atitiktį visiems teisės aktams. Tinkama
apsaugos priemonė šiuo atveju galėtų būti kodeksą pasirašiusiems asmenims ir duomenų subjektams
užtikrintas pakankamas skaidrumas ribotos kodekso aprėpties atžvilgiu.

Pavyzdžiui, galėtų būti prašoma patvirtinti taisykles, reglamentuojančias, kaip konkrečiame

labdaros sektoriuje turėtų būti užtikrinama sąžininga ir skaidri duomenų tvarkymo tvarka.

Kita galimybė būtų konkrečiame labdaros sektoriuje parengti kodeksą, į kurį būtų įtraukta ir

tinkamai taikoma daug įvairių BDAR nuostatų, apimant visą duomenų tvarkymo veiklą nuo

teisėto pagrindo rinkti asmens duomenis iki pranešimo apie asmens duomenų pažeidimus.
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16. Kodeksai gali būti veiksminga priemonė pelnyti duomenų subjektų pasitikėjimą. Jais gali būti
sprendžiamos įvairios problemos, iš kurių daugelis gali kilti dėl visuomenės susirūpinimo ar net
pačiame sektoriuje konstatuoto susirūpinimo , todėl jais galima pasinaudoti siekiant padidinti
asmens duomenų tvarkymo skaidrumą žmonėms.

17. Kodeksai gali tapti ir svarbiu bei naudingu mechanizmu tarptautinio duomenų perdavimo srityje.
Naujomis BDAR nuostatomis trečiosioms šalims leidžiama susitarti laikytis patvirtintų kodeksų,
siekiant atitikti teisinį reikalavimą užtikrinti tinkamas apsaugos priemones, kai vykdomas
tarptautinis asmens duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms22. Be to, patvirtintus tokio
pobūdžio kodeksus gali būti skatinamas ir įgyvendinamas toks apsaugos lygmuo, kokį BDAR
numato platesnei tarptautinei bendruomenei, tuo pat metu sudarant galimybę vykdyti tvarų
tarptautinį asmens duomenų perdavimą pagal teisinius reikalavimus. Be to, kodeksai gali būti
mechanizmas, dar labiau didinantis ir skatinantis duomenų subjektų pasitikėjimą duomenų
tvarkymu už Europos ekonominės erdvės ribų23.

18. Patvirtinti kodeksai gali būti naudingos ir duomenų  tvarkytojams, ir duomenų valdytojams kaip
veiksmingos atskaitomybės priemonės.  Kaip nurodyta BDAR 77 konstatuojamoje dalyje ir 24
straipsnio 3 dalyje, patvirtinto elgesio kodekso taikymas laikomas, be kita ko, tinkamu būdu
duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui įrodyti, jog jis laikosi konkrečių Reglamento dalių ar

22 Žr. BDAR 40 straipsnio 2 dalies j punktą ir 40 straipsnio 3 dalį.
23 Valdyba pateikia atskiras gaires dėl kodeksų naudojimo siekiant palengvinti tarptautinį perdavimą.

Pavyzdžiui, sveikatos duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų tikslais atveju į susirūpinimą dėl

priemonių, kurių reikia imtis norint skatinti atitiktį taisyklėms dėl neskelbtinų sveikatos

duomenų tvarkymo, galima būtų atsakyti taikant patvirtintą ir išsamų kodeksą. Tokiame

kodekse būtų galima tinkamai ir skaidriai nustatyti:

 reikiamas apsaugos priemones, taikytinas teikiant informaciją duomenų

subjektams;

 reikiamas apsaugos priemones, taikytinas renkant duomenis iš trečiųjų šalių;

 duomenų perdavimo ir platinimo tvarką;

 kriterijus, taikytinus siekiant įgyvendinti duomenų kiekio mažinimo principą;

 konkrečias apsaugos priemones;

 tinkamus duomenų saugojimo terminus; ir

 duomenų valdymo mechanizmus įgyvendinant duomenų subjektų teises (pagal

BDAR 32 ir 89 straipsnius).
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principų arba viso Reglamento reikalavimų24. Į patvirtinto elgesio kodekso reikalavimų laikymąsi
taip pat atsižvelgs ir priežiūros institucijos, vertindamos konkrečias duomenų tvarkymo proceso
savybes, tokias kaip saugumo aspektai25, vertindamos duomenų tvarkymo poveikį pagal DAPV
procedūrą26 ar skirdamos administracinę nuobaudą27. Vienos iš Reglamento nuostatų pažeidimo
atveju patvirtinto elgesio kodekso taikymo veiksnys gali padėti visapusiškai įvertinti poreikį
priežiūros institucijai įsikišti skiriant veiksmingą, proporcingą ir atgrasančią baudą ar kitą
ištaisomąją priemonę28.

5 KODEKSO PROJEKTO PRIIMTINUMAS29

19. Kad KPI galėtų išsamiai įvertinti ar peržiūrėti kodeksą pagal BDAR 40 straipsnio 5 dalį, turi būti
patenkintos tam tikros sąlygos. Jomis siekiama padėti veiksmingai įvertinti bet kokį kodekso
projektą. Taikomi toliau nurodyti kriterijai.

5.1 Aiškinamasis raštas ir patvirtinamieji dokumentai

20. Kiekviename kodekse, kuris teikiamas patvirtinti, turi būti aiškus ir glaustas aiškinamasis raštas,
kuriame nurodoma kodekso paskirtis bei taikymo sritis30 ir kaip jis padės veiksmingai įgyvendinti
Reglamentą31. Tai padės paspartinti procesą, taip pat suteiks reikiamo aiškumo pateikimo
procese. Kai taikytina, turi būti pateikti patvirtinamieji dokumentai kodekso projektui ir
aiškinamajam raštui pagrįsti32.

5.2 Atstovas

21. Kodeksą privalo pateikti asociacija arba asociacijų ar kitų organizacijų konsorciumas,
atstovaujantis duomenų valdytojų ar duomenų tvarkytojų (kodekso rengėjų) kategorijoms pagal
40 straipsnio 2 dalį. Neišsamiam galimų kodekso rengėjų sąrašui galėtų priklausyti prekybos ir
atstovaujančios asociacijos, sektorių organizacijos, akademinės organizacijos ir interesų grupės.

22. Kodekso rengėjai privalo įrodyti KPI, kad jie gali veiksmingai vykdyti atstovavimo funkciją, suprasti
savo narių poreikius ir aiškiai apibrėžti duomenų tvarkymo veiklą ar sektorių, kuriam kodeksas

24 Taip pat žr. BDAR 24 straipsnio 3 dalį ir 28 straipsnio 5 dalį.
25 BDAR reglamento 32 straipsnio 3 dalis.
26 BDAR reglamento 35 straipsnio 8 dalis.
27 BDAR reglamento 83 straipsnio 2 dalies j punktas. Be to, atkreiptinas dėmesys į kodeksų taikymą,
atsižvelgiant į EDAV patvirtintas Administracinių baudų taikymo ir nustatymo pagal Reglamentą 2016/679
gaires (WP 253/17).
28 Ibid.
29 Tai taikytina visiems kodeksams (nacionaliniams ir tarpvalstybiniams) bei iš dalies pakeistiems ir papildytiems
kodeksams.
30 Gali būti taikomos šios kategorijos (nebaigtinis sąrašas): pasirašantys subjektai, duomenų tvarkymo veikla,
duomenų subjektai, duomenų tipai, jurisdikcijos, susijusios PI (BDAR 4 straipsnio 22 dalis).
31 Šiuo dokumentu kodekso rengėjams sudaroma galimybė nurodyti jų kodekso patvirtinimo motyvus bei
pagrindą.  Kodekso rengėjams šis dokumentas yra priemonė pagrįsti siūlomų pasaugos priemonių tinkamumą ir
įrodyti, kad numatyti mechanizmai atitinka savo paskirtį.
32 Galimi pavyzdžiai: konsultacijų santrauka, informacija apie pasirašančius subjektus ar moksliniai tyrimai,
pagrindžiantys kodekso būtinybę.
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taikytinas. Atsižvelgiant į atitinkamo sektoriaus apibrėžtį bei parametrus, reprezentatyvumas
vertinamas remiantis, be kita ko, šiais elementais:

 svarbių to sektoriaus duomenų valdytojų arba duomenų tvarkytojų, kurie galėtų pasirašyti
kodeksą, skaičiumi arba procentine dalimi;

 atstovaujančios organizacijos patirtimi dirbant sektoriuje ir vykdant su kodeksu susijusią
duomenų tvarkymo veiklą.

5.3 Duomenų tvarkymo apimtis

23. Kodekso projekte turi būti nurodyta jo taikymo sritis, aiškiai ir tiksliai nurodant juo
reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymo operacijas (ar duomenų tvarkymo ypatybes), taip
pat juo reglamentuojamas duomenų valdytojų ar tvarkytojų kategorijas. Nurodomos ir kodeksu
sprendžiamos duomenų tvarkymo problemos, pateikiami praktiniai jų sprendimo būdai.

5.4 Taikymo teritorija

24. Kodekso projekte būtina nurodyti, ar tai nacionalinis, ar tarpvalstybinis kodeksas, ir pateikti
informaciją dėl taikymo teritorijos, nurodant visas atitinkamas jurisdikcijas, kurioms jis skirtas.
Visuose tarpvalstybiniuose kodeksuose (ir iš dalies pakeistuose ar papildytuose kodeksuose) turi
būti pateiktas susijusių PI sąrašas. 1 priede nurodomi skirtumai tarp nacionalinių ir
tarpvalstybinių kodeksų.

5.5 Pateikimas KPI

25. Kodekso rengėjai privalo užtikrinti, kad kodekso projektą įvertinti parinkta priežiūros institucija
būtų kompetentinga, remiantis BDAR 55 straipsniu33. 2 priede pateikta papildoma informacija,
galinti padėti kodekso rengėjams parinkti KPI tarpvalstybiniam kodeksui.

5.6 Mechanizmų priežiūra

26. Kodekso projekte turi būti pasiūlyti mechanizmai, kurie leistų jį taikyti įsipareigojantiems
asmenims stebėti, kaip laikomasi jo nuostatų34. Tai taikytina tiek viešojo, tiek neviešojo sektoriaus
kodeksams.

5.7 Stebėsenos įstaiga

27. Kodekso projekte, kuriame reglamentuojama privačių, neviešų institucijų ar įstaigų duomenų
tvarkymo veikla, turi būti nurodyta stebėsenos įstaiga ir numatyti mechanizmai, kad minėta

33 BDAR 55 straipsnyje nurodyta, kad kiekviena priežiūros institucija turi kompetenciją savo valstybės narės
teritorijoje vykdyti pagal šį reglamentą jai pavestas užduotis ir naudotis pagal šį reglamentą jai suteiktais
įgaliojimais. Taip pat žr. BDAR 122 konstatuojamąją dalį.
34 Žr. BDAR 40 straipsnio 4 dalį.
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įstaiga galėtų vykdyti savo funkcijas, kaip numatyta BDAR 41 straipsnyje35. Nurodyta (-os)
stebėsenos įstaiga (-os) privalo turėti tinkamą statusą, kad vykdydamos savo funkcijas galėtų
prisiimti visą atsakomybę36. Šiuo tikslu stebėsenos įstaiga (-os) turi būti akredituota (-os) KPI
pagal BDAR 41 straipsnio 1 dalies reikalavimus37.

5.8 Konsultacijos

28. Kodekso projekte turi būti pateikiama informacija dėl vykdomų konsultacijų apimties. BDAR 99
konstatuojamoje dalyje nurodyta, kad rengiant (iš dalies keičiant, papildant) kodeksą, jei
įmanoma, turi būti surengtos konsultacijos su atitinkamais suinteresuotaisiais asmenims, taip
pat, jei įmanoma, su duomenų subjektais. Todėl, teikdami kodeksą patvirtinti, kodekso rengėjai
turi patvirtinti ir įrodyti, kad įvyko reikiamos konsultacijos su atitinkamais suinteresuotaisiais
asmenimis. Jei reikia, jie pateikia informaciją apie kitus elgesio kodeksus, kurių gali tekti laikytis
galimiems kodeksą pasirašiusiems subjektams, ir paaiškins, kaip jų kodeksas papildo kitus
kodeksus. Turėtų būti nurodytas įvykusių konsultacijų su pasirašančiais subjektais, kitais
suinteresuotaisiais asmenimis ir (ar) jiems atstovaujančiomis asociacijomis (įstaigomis) lygmuo ir
pobūdis38. Praktiškai itin rekomenduojama konsultuotis su kodeksą parengusios organizacijos ar
įstaigos nariais, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo veiklą, vykdomą su tokių narių klientais. Jei
konsultacijų su atitinkamais ir konkrečiais suinteresuotaisiais asmenimis nebuvo, nes jų surengti
buvo neįmanoma, tai turi pagrįsti kodekso rengėjas.

5.9 Nacionalinės teisės aktai

29. kodekso rengėjai privalo patvirtinti, kad kodekso projektas atitinka atitinkamų nacionalinės teisės
aktų reikalavimus, ypač tais atvejais, kai kodeksas skirtas sektoriui, kuriam taikytinos specialios
nacionalinės teisės nuostatos, arba susijęs su duomenų tvarkymo operacijomis, kurios turi būti
įvertintos, atsižvelgiant į specialius reikalavimus ir atitinkamus teisinius įsipareigojimus pagal
nacionalinę teisę.

5.10 Kalba

30. Kodekso rengėjai turi įvykdyti tos KPI, kuriai teikiamas jų kodeksas, keliamus kalbos reikalavimus.
Paprastai kodeksas teikiamas valstybės narės KPI vartojama kalba39. Tarpvalstybinių kodeksų
atveju kodeksas turėtų būti pateiktas KPI vartojama kalba ir anglų kalba40.

5.11 Kontrolinis sąrašas

35 Su viešuoju sektoriumi susijusiame kodekse turi būti numatyti tinkami kodekso įgyvendinimo stebėsenos
mechanizmai.
36 Kaip nustatyta BDAR 83 straipsnio 4 dalies c punkte, už stebėsenos įstaigos įsipareigojimų pažeidimus
skiriama administracinė bauda.
37 Žr. skyrių „Stebėsenos įstaigų akreditacijos reikalavimai“ šių gairių 24 puslapyje.
38 Pavyzdžiui, kodekso rengėjai galėtų paaiškinti, kaip jie įvertino po konsultacijų pateiktas pastabas.
39 Kai kurių valstybių narių nacionalinės teisės aktuose gali būti reikalavimas, kad kodekso projektas būtų
pateiktas nacionaline kalba, todėl kodekso rengėjams rekomenduojama šį klausimą iš anksto aptarti su
atitinkama KPI, prieš oficialiai pateikiant savo kodekso projektą patvirtinti.
40 Remiantis EDAV darbo tvarkos taisyklių 23 skirsniu, EDAV darbo kalba yra anglų kalba.
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31. Galiausiai būtent parinkta KPI turės nustatyti, ar kodekso projektas patenka į kitą vertinimo
etapą, t. y.  KPI įsipareigoja atlikti visapusišką turinio įvertinimą pagal BDAR 40 ir 41 straipsnius ir
toliau išdėstytas procedūras. 3 priede pateiktas kontrolinis sąrašas turėtų būti naudojamas
nurodant KPI pateiktus dokumentus, taip pat planuojant kodekso projekto pateikimą.

6 KODEKSŲ PATVIRTINIMO KRITERIJAI

32. Kodekso rengėjai turi sugebėti paaiškinti, kaip jų kodeksas prisideda prie tinkamo BDAR
įgyvendinimo, atsižvelgiant į įvairių su duomenų tvarkymu susijusių sektorių ypatybes, taip pat į
konkrečius su juo susijusių duomenų valdytojų ir tvarkytojų reikalavimus bei įsipareigojimus.
Paminėtini keli šio bendro reikalavimo aspektai. Kodekso rengėjai turi sugebėti įrodyti, kad jų
kodekso projektu:

 tenkinami konkretūs to sektoriaus ar duomenų tvarkymo veiklos poreikiai;
 padedama taikyti BDAR;
 nustatoma, kaip BDAR turi būti taikomas;
 nustatomos pakankamos apsaugos priemonės41;
 nustatomi veiksmingi kodekso reikalavimų vykdymo stebėsenos mechanizmai.

6.1 Patenkinamas konkretus poreikis

33. Kodekso rengėjai privalo paaiškinti poreikį parengti kodeksą.  Kodeksu turi būti sprendžiami
duomenų apsaugos klausimai, kylantys konkrečiame sektoriuje ar vykdant konkrečią duomenų

tvarkymo veiklą.

34. Kodekso rengėjai turi sugebėti paaiškinti ir įvardyti problemas, kurias siekiama kodeksu išspręsti,
taip pat pagrįsti, kodėl kodekse siūlomi sprendimai būtų veiksmingi ir naudingi ne tik
pasirašantiems subjektams, bet ir duomenų subjektams.

6.2 Padedama veiksmingai taikyti BDAR

41 Pavyzdžiui, „didele rizika“ pasižyminčiuose sektoriuose, kaip antai vaikų ar sveikatos duomenų tvarkymas,
turėtų būti numatytos rimtesnės ir griežtesnės apsaugos priemonės, atsižvelgiant į tvarkomų asmens duomenų
neskelbtinumą.

Pavyzdžiui, vartojimo kredito rizikos nustatymo informacinių sistemų sektoriuje gali būti nustatytas

poreikis parengti kodeksą, kuriame būtų numatyta pakankamai apsaugos priemonių ir mechanizmų,

siekiant užtikrinti renkamų duomenų svarbą ir tikslumą ir jų panaudojimą tik pagal konkrečią ir teisėtą

kredito apsaugos paskirtį.  Sveikatos mokslinių tyrimų sektoriuje gali būti įvardytas poreikis parengti

kodeksą, kuriuo būtų užtikrintas požiūrio nuoseklumas, nustatant reikiamus standartus, kad būtų

įvykdyti reikalavimai dėl aiškaus sutikimo ir susijusios atskaitomybės pagal BDAR.
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35. Remiantis BDAR 98 konstatuojamąja dalimi, kad kodeksas būtų patvirtintas, kodekso rengėjai turi
įrodyti, kad jų kodeksas padeda veiksmingai įgyvendinti BDAR. Šiuo atžvilgiu kodekse turi būti
aiškiai aprašytas BDAR taikymas konkrečiame sektoriuje, taip pat įvardyti ir tenkinami konkretūs

sektoriaus poreikiai42.

6.3 Nustatoma, kaip BDAR turi būti taikomas

36. Kodeksuose turi būti tiksliau nustatomas praktinis BDAR taikymas ir tiksliai atspindėtas duomenų
tvarkymo veiklos ar sektoriaus pobūdis. Jie turi būti tinkami, kad konkrečioje pramonės šakoje
būtų galima pasiekti akivaizdžią pažangą įgyvendinant duomenų apsaugos teisės aktus.
Kodeksuose turi būti išdėstyti visiems pasirašantiems subjektams realūs ir įgyvendinami
standartai, jie taip pat turi būti pakankamai kokybiški ir nuoseklūs, kad užtikrintų pakankamą
pridėtinę vertę43. Kitaip tariant, kodekso projekte dėmesys turi būti tinkamai sutelktas į
konkrečias duomenų apsaugos sritis44 bei konkretaus sektoriaus, kuriam jis taikytinas, problemas,
ir jame turi būti numatyti pakankamai aiškūs ir veiksmingi toms sritims ir problemoms skirti
sprendimai45.

37. Kodekse neturi būti tiesiog perrašytas BDAR46. Tačiau jame turi būti siekiama konkrečiai,
praktiškai ir tiksliai kodifikuoti BDAR taikymą. Suderinti standartai ir taisyklės turi būti
nedviprasmiški, konkretūs, įgyvendinami, ir turi būti galimas jų vykdymo užtikrinimas (kontrolė).
Aiškių taisyklių nustatymas konkrečioje srityje yra tinkamas būdas užtikrinti kodekso pridėtinę

42 Žr. BDAR 40 straipsnio 1 dalį.
43 Šis standartas pirmą kartą buvo pritaikytas 1998 m. rugsėjo 10 d. priimtame dokumente WP 13 DG XV
D/5004/98.
44 Pavyzdžiui, nurodytas BDAR 40 straipsnio 2 dalyje.
45 Šis reikalavimas atspindi ankstesnę darbo grupės WP 29 poziciją, išdėstytą 1998 m. rugsėjo 10 d. priimtame
Darbo dokumente dėl kodeksų (WP 13 DG XV D/5004/98).
46 Duomenų apsaugos teisės aktų perrašymas buvo būdingas nekokybiškiems kodeksų projektams, kurie buvo
teikiami patvirtinti darbo grupei WP 29.

Pavyzdžiui, padidinti BDAR įgyvendinimo veiksmingumą galima tokiais būdais kaip sektoriui būdingų

apibrėžčių sąrašo pateikimas, taip pat deramas dėmesys sektoriui itin svarbioms temoms. Sektoriui

skirtos terminologijos vartojimas išsamiai aprašant BDAR reikalavimų įgyvendinimą sektoriuje taip pat

gali leisti pramonės atstovams geriau suprasti taisykles ir tokiu būdu prisidėti prie veiksmingo BDAR

įgyvendinimo. Rengiant kodeksą, reikia visapusiškai atsižvelgti į tikėtiną riziką, susijusią su duomenų

tvarkymu konkrečiame sektoriuje ir tinkamai suderinti susijusius duomenų valdytojų ar tvarkytojų,

kuriam jis taikytinas, įsipareigojimus, atsižvelgiant į minėtą riziką tame konkrečiame sektoriuje, t. y.

reikia pateikti tinkamų sąlygų, susijusių su asmens duomenų panaudojimu tiesioginės rinkodaros

tikslais, pavyzdžių. Formos požiūriu kodekso turinys turėtų būti pateiktas taip, kad jį būtų galima

lengviau suprasti ir praktiškai panaudoti, taip pat  veiksmingiau taikyti BDAR.
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vertę. Įvykdyti šį reikalavimą gali padėti unikalios, pramonės šakai svarbios terminijos vartojimas,
taip pat konkrečių galimų atvejų analizė ar konkretūs geriausios praktikos47 pavyzdžiai48.

38. Patvirtinto kodekso propagavimo planų, kad asmenys sužinotų, kad toks kodeksas yra ir koks jo
turinys, parengimas taip pat gali padėti įgyvendinti standartą, susijusį su nustatymu, kaip BDAR
turi būti taikomas. Labai svarbu, kad kodeksais būtų galima BDAR 5 straipsnyje įtvirtintiems
duomenų apsaugos principams suteikti praktinę reikšmę. Taip pat labai svarbu, kad rengiant
kodeksus būtų atsižvelgta į svarbias Valdybos paskelbtas ar patvirtintas nuomones ar pozicijas dėl
to konkretaus sektoriaus ar duomenų tvarkymo veiklos49. Pavyzdžiui, kodeksai, kuriuose
išdėstytos duomenų tvarkymo veiklos sąlygos, taip pat gali padėti nustatyti tinkamą teisinį
pagrindą tai duomenų tvarkymo veiklai tose valstybėse narėse, kuriose juos ketinama taikyti.

6.4 Nustatomos pakankamos apsaugos priemonės

39. Kodeksas taip pat turėtų atitikti 40 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Patvirtinimas galimas tik tuo
atveju, jei nustatoma, kad kodekso projekte numatytos pakankamos tinkamos apsaugos
priemonės50. Kodekso rengėjai turi tinkamai įrodyti KPI, kad jų kodekse yra tinkamų ir veiksmingų
apsaugos priemonių, kad būtų sumažinta su duomenų tvarkymu susijusi ir asmenų teisėms ir
laisvėms kylanti rizika51. Būtent kodekso rengėjai turi pateikti aiškių įrodymų, kad jų kodeksas
atitinka minėtus reikalavimus.

6.5 Numatomi veiksmingos priežiūros mechanizmai

40. Remiantis BDAR 40 straipsnio 4 dalimi, kodekse reikalaujama įgyvendinti tinkamus mechanizmus,
norint užtikrinti tinkamą taisyklių laikymosi stebėseną, taip pat veiksmingų ir prasmingų vykdymo
užtikrinimo priemonių taikymą siekiant visapusiškos atitikties. Konkrečiai kodekse reikia nurodyti
ir pasiūlyti struktūras bei procedūras, kurios užtikrintų veiksmingą pažeidimų stebėseną ir
sankcijas. Kodekso projekte taip pat reikia nurodyti tinkamą įstaigą, galinčią pasinaudoti

47 Ir netinkamos praktikos.
48 Jei įmanoma, kodeksuose neturėtų būti per daug teisinės kalbos.
49 Juos rengiant būtina atsižvelgti ir į svarbią nacionalinių ir Europos teismų praktiką.
50 Žr. BDAR 98 konstatuojamąją dalį.
51 Apsaugos priemonės gali būti susijusios ir su stebėsenos įstaigomis bei jų pajėgumu veiksmingai atlikti savo
vaidmenį.

Pavyzdžiui, jei vykdoma „didele rizika“ pasižyminti duomenų tvarkymo veikla, kaip antai didelio masto

vaikų ar sveikatos duomenų tvarkymas, profiliavimas ar sistemų stebėsena, kodekse turėtų būti

nustatyti griežtesni reikalavimai duomenų valdytojams ir tvarkytojams, liudijantys reikiamo lygio

apsaugą. Be to, kodekso rengėjams gali būti naudinga surengti platesnes konsultacijas pagal BDAR 99

konstatuojamąją dalį, kurių pagrindu būtų parengtas kodeksas dėl duomenų tvarkymo tokiose didelės

rizikos srityse.
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mechanizmais, leidžiančiais jai užtikrinti veiksmingą kodekso laikymosi stebėseną. Tokie
mechanizmai gali būti reikalavimai dėl reguliaraus audito ir ataskaitų teikimo, aiškios ir skaidrios
skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo procedūros, konkrečios sankcijos ir teisinės gynybos
priemonės kodekso pažeidimo atvejais, taip pat pranešimo apie kodekso nuostatų pažeidimus
principai.

41. Jei kodekso projekte numatytas neviešųjų institucijų ar įstaigų atliekamas duomenų tvarkymas,
turi būti numatyta stebėsenos įstaiga. Iš esmės kodekse turi būti ne tik atsižvelgta į to sektoriaus
duomenų tvarkymo veiklai taikytinų taisyklių turinį, bet ir įgyvendinti stebėsenos mechanizmai,
užtikrinantys veiksmingą minėtų taisyklių taikymą. Kodekso projekte gali būti sėkmingai numatyti
keli skirtingi stebėsenos mechanizmai, jei yra kelios stebėsenos įstaigos, galinčios vykdyti
veiksmingą priežiūrą. Tačiau visi numatyti stebėsenos mechanizmai, kuriais siekiama užtikrinti
tinkamą kodekso įgyvendinimo stebėseną, turi būti aiškūs, tinkami, įgyvendinami, veiksmingi ir
turi būti galimas jų vykdymo užtikrinimas (kontrolė). Kodekso rengėjai turi pagrįsti ir įrodyti, kad
jų siūloma stebėsena yra tinkama ir praktiškai įgyvendinama52.

7 PATEIKIMAS, PRIIMTINUMAS IR PATVIRTINIMAS53 (NACIONALINIS
KODEKSAS)

7.1 Pateikimas

42. Kodekso rengėjai savo kodeksų projektus KPI turėtų oficialiai pateikti elektronine arba rašytine
(spausdintine / popierine) forma54. KPI kodekso rengėjams atsako patvirtindama kodekso
projekto gavimą, patikrina, ar projektas atitinka pirmiau išdėstytus priimtinumo kriterijus55, ir tik
tada atlieka visapusišką jo turinio įvertinimą.

7.2 Kodekso priimtinumas

43. Jei kodekso projektas nepriimamas, nes neatitinka priimtinumo kriterijų56, KPI apie tai raštu
informuoja kodekso rengėjus ir išdėsto savo sprendimo motyvus. Šiuo pagrindu procesas
užbaigiamas, ir kodekso rengėjai turi pateikti projektą iš naujo57.

52 Pagal 29 straipsnį sudarytos darbo grupės dokumentas „Pramonės savireguliacijos vertinimas: kada jos
indėlis į duomenų apsaugą trečiojoje šalyje yra reikšmingas?", kurį darbo grupė WP7 priėmė 1998 m. sausio
14 d., taip pat yra informatyvus dokumentas, išsamiau apžvelgiantis kodeksų vertinimą bei bendras jo
veiksmingumo sąlygas. Rengiant kodeksą, rekomenduojama atsižvelgti ir į šį dokumentą (jei tinkama).
53 Įskaitant anksčiau patvirtintų kodeksų dalinį pakeitimą ir papildymą.
54 Žinoma, pasirašiusiems subjektams, kuriems kodeksas taikytinas, tokia institucija yra nacionalinė priežiūros
institucija. Be to, labai svarbu, kad kodekso rengėjai aiškiai informuotų KPI, kad jie oficialiai teikia kodekso
projektą patvirtinti, ir aiškiai nurodytų kodekso jurisdikciją. Taip pat atkreiptinas dėmesys į 1 priedą dėl
skirtumo tarp nacionalinių ir tarpvalstybinių kodeksų.
55 Taip pat žr. 3 priede pateiktą kontrolinį sąrašą.
56 Ibid.
57 Pažymėtina, kad šiame etape atsisakymas vykdyti patvirtinimo procesą tikriausiai bus pagrįstas preliminariais
bendrais ar procesiniais reikalavimais, o ne esminiais ar pagrindiniais klausimais, susijusiais su kodekso projekto
nuostatomis.
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44. Jei kodekso projektas atitinka pirmiau nurodytus kriterijus, KPI turėtų raštu informuoti kodekso
rengėjus, kad pradės kitą proceso etapą ir įvertins kodekso projekto turinį pagal atitinkamas
nacionalinės teisės aktuose nustatytas procedūras.

7.3 Patvirtinimas

45. Jei nacionalinės teisės aktuose nenumatyti konkretūs terminai, KPI per pagrįstą laikotarpį turėtų
parengti nuomonę, taip pat turėtų reguliariai informuoti kodekso rengėjus apie vykstantį procesą
ir nurodyti preliminarius terminus. Vadovaujantis pirmiau išdėstytais patvirtinimo kriterijais,
nuomonėje turėtų būti nurodytas sprendimo pagrindas58.

46. Jei KPI nusprendžia netvirtinti kodekso projekto, procesas užbaigiamas, o kodekso rengėjai turi
įvertinti nuomonėje pateiktas išvadas ir tuo pagrindu iš naujo apsvarstyti kodekso projektą.
Kodekso rengėjai turės vėliau oficialiai dar kartą pateikti patikslintą kodekso projektą, jei nuspręs
kreiptis dėl patvirtinimo.

47. Patvirtinusi kodekso projektą, KPI turi jį užregistruoti ir paskelbti (savo interneto svetainėje ir
(arba) kitomis tinkamomis informavimo priemonėmis)59. Pagal 40 straipsnio 11 dalį Valdyba
privalo visus patvirtintus kodeksus padaryti viešai prieinamus.

8 PATEIKIMAS, PRIIMTINUMAS IR PATVIRTINIMAS60

(TARPVALSTYBINIS KODEKSAS)

8.1 Pateikimas

48. Kodekso rengėjai turėtų savo kodekso projektą elektronine ar rašytine forma oficialiai pateikti
KPI, kuri yra pagrindinė kodeksą tvirtinanti institucija61. KPI kodekso rengėjams atsako
patvirtindama dokumentų gavimą, patikrina, ar projektas atitinka pirmiau išdėstytus
reikalavimus62, ir tik tada atlieka visapusišką jo turinio įvertinimą. KPI apie kodekso pateikimą
nedelsdama praneša visomis kitoms priežiūros institucijoms, nurodydama pagrindinius
duomenis, kad palengvintų identifikavimą ir nuorodų darymą. Atsakydamos priežiūros institucijos
turėtų nurodyti, ar jos yra susijusios PI, numatytos BDAR 4 straipsnio 22 dalies a ir b punktuose63.

8.2 Kodekso priimtinumas

58 Tokiu būdu KPI gali pateikti kodekso rengėjams grįžtamosios informacijos, kuri būtų naudinga, jei jie
nuspręstų ateityje peržiūrėti, iš dalies pakeisti ir iš naujo pateikti kodekso projektą.
59 Kaip nurodyta BDAR 40 straipsnio 6 dalyje.
60 Įskaitant anksčiau patvirtintų kodeksų dalinį pakeitimą ir papildymą.
61 Tai reikėtų vertinti pirmiau aprašytos procedūros kontekste.
62 Taip pat žr. 3 priede pateiktą kontrolinį sąrašą.
63 Tai svarbu, nes yra numatyta, kad papildomi kodekso vertintojai būtų priežiūros institucijos, kurios yra
susijusios su asmens duomenų tvarkymu dėl to, kad duomenų valdytojas ar tvarkytojas yra įsikūręs tos
priežiūros institucijos valstybėje narėje arba dėl to, kad „duomenų tvarkymas daro arba gali padaryti didelį
poveikį tos priežiūros institucijos valstybėje narėje gyvenantiems duomenų subjektams“.
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49. Jei kodekso projektas nepriimamas, nes neatitinka priimtinumo kriterijų, KPI apie tai raštu
informuoja kodekso rengėjus ir išdėsto savo sprendimo motyvus. Šiuo pagrindu procesas
užbaigiamas, ir kodekso rengėjai turi pateikti projektą iš naujo64. KPI taip pat paskelbia
pranešimą, kuriame informuoja visas susijusias PI apie savo poziciją.

50. Jei KPI priima kodekso projektą, nes jis atitinka visus priimtinumo kriterijus, ji taip pat turėtų
raštu informuoti kodekso rengėjus, kad pradės kitą proceso etapą ir įvertins kodekso projekto
turinį. Tuo pagrindu pradedama toliau aprašyta neoficialaus bendradarbiavimo procedūra,
siekiant įvertinti, ar kodeksas gali būti patvirtintas.

8.3 Bendradarbiavimas

51. KPI paskelbia pranešimą ir informuoja visas PI65 apie savo poziciją, nurodydama susijusias PI, taip
pat pateikia prašymą, kad ne daugiau kaip du papildomi vertintojai savanoriškai padėtų jai atlikti
kodekso projekto vertinimą iš esmės.  Papildomais vertintojais skiriami tie, kas kreipiasi
pirmiausia66. Papildomi vertintojai padeda KPI įvertinti kodekso projektą. Patvirtinti papildomi
vertintojai pastabas dėl kodekso turinio turi pateikti per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo. Į
pateiktas pastabas atsižvelgia KPI, atlikdama savo vertinimą dėl patvirtinimo. Pagal BDAR 40
straipsnio 7 dalį KPI priima galutinį sprendimą dėl to, ar sprendimo projektas turėtų būti
pateiktas Valdybai pagal BDAR 63 ir 64 straipsnius67.

52. KPI turėtų stengtis priimti sprendimą per pagrįstą laiką ir turi nuolat informuoti kodekso rengėjus
apie eigą ir preliminarius terminus. Ji turėtų pagrįsti savo sprendimą (atmesti ar patvirtinti
kodeksą) pagal bendrus patvirtinimo pagrindus ir apie šį sprendimą laiku informuoti kodekso
rengėjus.

8.4 Atmetimas

53. Jei KPI nusprendžia neperduoti kodekso projekto Valdybai, procesas užbaigiamas, o kodekso
rengėjai turi išanalizuoti sprendime pateiktas išvadas ir dar kartą apsvarstyti galimybę peržiūrėti
kodekso projektą. Be to, kodekso rengėjai turės vėliau dar kartą pateikti patikslintą kodekso
projektą, jei nuspręs kreiptis dėl patvirtinimo. KPI taip pat turėtų pranešti visoms susijusioms PI
apie savo poziciją ir kodekso atmetimo priežastis.

8.5 Pasiruošimas pateikti Valdybai

64 Pažymėtina, kad šiame etape atsisakymas vykdyti patvirtinimo procesą tikriausiai bus pagrįstas preliminariais
bendrais ar procesiniais reikalavimais, o ne esminiais ar pagrindiniais klausimais, susijusiais su kodekso projekto
nuostatomis.
65 Pagal kodekso projekto taikymo sritį turi būti įmanoma nustatyti susijusias PI.
66 Šis prašymas galioja dešimt darbo dienų. Kol nustatomi papildomi vertintojai, PI vykdo vertinimą. Jei
kodeksas taikytinas 14 ar daugiau valstybių narių, KPI paprastai konsultuojasi su dviem papildomais vertintojais.
Jei valstybių narių skaičius mažesnis, gali būti vienas arba du papildomi vertintojai, atsižvelgiant į konkretų
atvejį.
67 Tai įmanoma tik tuo atveju, jei KPI ketina patvirtinti kodekso projektą. Žr. 40 straipsnio 7 dalį ir 64 straipsnio 1
dalį.
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54. Jei KPI ketina patvirtinti kodekso projektą, prieš pateikdama jį EDAV, sprendimo dėl patvirtinimo
projektą ji išsiunčia visoms susijusioms PI. Visoms susijusioms PI suteikiama 30 dienų atsakyti, ir
visi svarbūs klausimai gali būti pateikti ir aptarti atitinkamame EDAV pogrupyje. Jei susijusios PI
neatsako, pradedamas kitas kodekso vertinimo etapas.

8.6 Valdyba

55. Jei priimamas sprendimas perduoti klausimą Valdybai pagal BDAR 40 straipsnio 7 dalį, KPI apie šį
sprendimą praneša visoms priežiūros institucijoms pagal nuoseklumo užtikrinimo procedūrą68. Be
to, KPI klausimą perduoda Valdybai remdamasi savo darbo tvarkos taisyklėmis ir BDAR 40
straipsnio 7 dalimi.

56. Pagal 64 straipsnį Valdyba pateikia nuomonę dėl BDAR 40 straipsnio 7 dalyje nurodytų
klausimų69. Valdybos darbo tvarkos taisyklės ir 64 straipsnio nuostatos taikytinos Valdybai ir KPI,
kai atliekamas vertinimas ir informuojama apie sprendimą dėl tarpvalstybinių kodeksų
patvirtinimo.

8.7 Patvirtinimas

57. Apie Valdybos nuomonę pagal BDAR 64 straipsnio 5 dalį informuojama KPI, ir ji turi nuspręsti, ar
nekeisti savo sprendimo projekto, ar jį iš dalies keisti, kaip numatyta 40 straipsnio 5 dalyje70.
Valdybos nuomonė pagal 40 straipsnio 8 dalį taip pat gali būti pateikta Komisijai, ir Valdyba,
remdamasi 40 straipsnio 11 dalimi, visus patvirtintus tarpvalstybinius elgesio kodeksus įtraukia į
registrą ir padaro juos viešai prieinamus.

9 BENDRAVIMAS

58. Svarbu pažymėti, kad vertinimo procesas neturėtų būti papildoma galimybė pasikonsultuoti su
KPI dėl pateikto kodekso nuostatų. Pagal 40 straipsnio 5 dalį KPI turi pateikti nuomonę dėl
kodekso projekto atitikties BDAR nuostatoms71. Taigi šiame proceso etape pagrindinis KPI
bendravimo su kodekso rengėjais tikslas – teikti paaiškinimus ir padėti atlikti 40 ir
41 straipsniuose numatytą įvertinimą. Tikimasi, kad kodekso rengėjai pagal poreikį palaikys ryšius
su priežiūros institucijomis prieš pateikdami kodekso projektą tvirtinti.  Iš esmės per proceso
patvirtinimo etapą kodekso rengėjai neturėtų būti kviečiami papildomai konsultuotis dėl
konkrečių kodekso projekto nuostatų ir neturėtų būti numatytas papildomas vertinimas, per kurį
KPI būtų nuolat teikiami pakeitimai. Be to, labai svarbu, kad kodekso rengėjai galėtų pateikti
paaiškinimus dėl savo kodekso projekto ir tai padarytų per pagrįstą laiką. Svarbu, kad kodekso
rengėjai galėtų ir būtų pasirengę atsakyti į užklausas operatyviai ir tinkamai. Pageidautina, kad
KPI būtų nurodytas bendras ar specialus ryšių palaikymo punktas. Būtent KPI savo nuožiūra

68 Žr. 64 straipsnio 4 dalį, pagal kurią kartu su KPI sprendimo projektu pateikiamos kitų susijusių priežiūros
institucijų nuomonės.
69 Žr. Valdybos užduotį, nustatytą BDAR 70 straipsnio 1 dalies x punkte.
70 Žr. 64 straipsnio 7 dalį ir atkreipkite dėmesį į taikytinas procedūras, jei KPI nesutinka su Valdybos nuomone,
kaip numatyta BDAR 64 straipsnio 8 dalyje.
71 KPI gali konsultuoti kodekso rengėjus ir, kai tinkama, teikti rekomendacijas dėl jų kodekso projekto turinio bei
formos.
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nusprendžia, ar jai reikia papildomos informacijos prieš priimant sprendimą dėl kodekso
projekto, taip pat savo nuožiūra nustato, kokiu būdu šalys bendraus. Kad būtų užtikrintas
tęstinumas, KPI taip pat bus pagrindinis ryšių palaikymo punktas per visą tarpvalstybinių kodeksų
patvirtinimo procesą.

10 KOMISIJOS VAIDMUO

59. Įgyvendinimo aktu Komisija gali nuspręsti, kad patvirtintas tarpvalstybinis kodeksas bus visuotinai
galiojantis Sąjungoje, ir tokiu atveju užtikrina, kad jis būtų tinkamai paskelbtas viešai72.

11 KODEKSO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

60. Kad kodeksas (nacionalinis ar tarpvalstybinis) būtų patvirtintas, stebėsenos įstaiga (-os) turi būti
įvardyta (-os) kodekse ir akredituota (-os) KPI, kaip galinti (-čios) vykdyti veiksmingą kodekso
stebėseną73. KPI savo reikalavimų projektą dėl stebėsenos įstaigos akreditavimo pateikia Valdybai
pagal BDAR 63 straipsnyje numatytą nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą. Valdybai patvirtinus
reikalavimus, KPI juos gali taikyti akredituodama stebėsenos įstaigas.

61. BDAR nėra sąvokos „akreditacija“ apibrėžties. Tačiau BDAR 41 straipsnio 2 dalyje išdėstyti
bendrieji reikalavimai dėl stebėsenos įstaigos akreditacijos. Kad KPI galėtų akredituoti stebėsenos
įstaigą, būtina įvykdyti keletą reikalavimų. Kodekso rengėjai turi paaiškinti ir įrodyti, kad jų
siūloma stebėsenos įstaiga atitinka 41 straipsnio 2 dalyje išdėstytas akreditacijos sąlygas.

62. BDAR griežtai nenustatyta, kokio tipo ir struktūros turi būti pagal 41 straipsnį akredituojama
stebėsenos įstaiga. Kodekso rengėjai gali pasinaudoti išorės ar vidaus stebėsenos įstaigomis, jei
abiem atvejais tokia įstaiga atitinka 41 straipsnio 2 dalyje išdėstytus akreditacijos reikalavimus,
t. y. aštuonis toliau aprašytus reikalavimus.

12 STEBĖSENOS ĮSTAIGŲ AKREDITACIJOS REIKALAVIMAI

12.1 Nepriklausomumas

63. Kodekso rengėjai privalo įrodyti, kad atitinkama įstaiga yra pakankamai nepriklausoma veiklos
nešališkumo požiūriu nuo kodeksą pasirašiusių subjektų, profesijos, pramonės šakos ar
sektoriaus, kuriems kodeksas taikytinas. Nepriklausomumą galima įrodyti remiantis keletu
aspektų, tokių kaip stebėsenos įstaigos finansavimas, narių (darbuotojų) skyrimas, sprendimo
priėmimo procesas ir bendra organizacinė struktūra. Tai išsamiau aptariama toliau.

72 Žr. 40 straipsnio 9 dalį ir 40 straipsnio 10 dalį. Tokiu sprendimu taip pat nustatoma, kad duomenų valdytojai ir
duomenų tvarkytojai, kuriems BDAR netaikomas, gali prisiimti privalomus ir vykdytinus įsipareigojimus
patvirtinto kodekso atžvilgiu (žr. 40 straipsnio 3 dalį). Tai leistų perduoti duomenis trečiosioms valstybėms ar
tarptautinėms organizacijoms remiantis tuo, kad įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės ir užtikrintos duomenų
subjektų teisės bei veiksmingos teisių gynimo priemonės (taip pat žr. 46 straipsnio 1 dalį ir 46 straipsnio 2 dalies
e punktą).
73 BDAR 41 straipsnio 1 dalis. Taip pat pažymėtina, kad 41 straipsnis netaikytinas viešosioms institucijoms ir
įstaigoms.
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64. Yra du pagrindiniai stebėsenos modeliai, kuriais kodekso rengėjai gali pasinaudoti, kad įvykdytų
stebėsenos įstaigoms keliamus reikalavimus: išorės ir vidaus stebėsena. Šiuos du stebėsenos
metodus galima taikyti lanksčiai, ir atsižvelgiant į kodekso kontekstą gali būti pasiūlyti skirtingi
variantai. Vidaus stebėsenos įstaiga galėtų būti, pavyzdžiui, kodekso rengėjo ad hoc vidaus
komitetas ar atskiras nepriklausomas departamentas. Būtent kodekso rengėjai turi pagrįsti
pasirinktą rizikos valdymo modelį nešališkumo ir nepriklausomumo atžvilgiu.

65. Pavyzdžiui, jei siūloma vidaus stebėsenos įstaiga, ji turėtų turėti nuo kitų organizacijos padalinių
atskirus darbuotojus, vadovybę, atskaitomybę ir funkcijas. Tai galima užtikrinti įvairiais būdais,
pavyzdžiui, taikant veiksmingą organizacinį ir informacinį atskyrimą, taip pat naudojant atskiras
ataskaitų teikimo valdymo struktūras asociacijai ir stebėsenos įstaigai. Kaip ir duomenų apsaugos
pareigūnui, stebėsenos įstaigai turėtų būti sudaryta galimybė veikti savarankiškai ir ji turėtų būti
apsaugota nuo be kokių su jos užduočių vykdymu susijusių sankcijų ar kišimosi (tiesioginio ar
netiesioginio).

66. Siekiant nepriklausomumo, gali būti reikalaujama, kad išorės konsultantai ar kiti rengiant elgesio
kodeksą dalyvavę asmenys įrodytų, kad buvo taikytos tinkamos apsaugos priemonės, siekiant
pakankamai sumažinti priklausomumo ar interesų konflikto riziką. Stebėsenos įstaiga turėtų
pateikti įrodymų, kad buvo naudoti reikalingi mechanizmai, tinkamai nustatantys ir mažinantys
minėtą riziką74. Stebėsenos įstaiga turi nuolat vertinti šališkumo riziką, kylančią dėl jos veiklos ar
santykių. Nustačius šališkumo riziką, stebėsenos įstaiga turėtų parodyti, kokiu būdu ji tokią riziką
panaikina ar kuo labiau sumažina ir taiko tinkamą mechanizmą nešališkumui užtikrinti.

67. Nepriklausomumą galėtų įrodyti ir visiškas savarankiškumas valdant biudžetą ir kitus išteklius,
ypač jei stebėsenos funkciją atlieka vidaus padalinys. Stebėsenos įstaiga taip pat turi turėti
galimybę savarankiškai nustatyti ir taikyti sankcijas kodeksą taikančiam duomenų valdytojui ar
tvarkytojui. Iš esmės tiek vidaus, tiek išorės įstaiga, vykdydama savo užduotis bei įgaliojimus, turi
būti nepriklausoma nuo kodekso rengėjų ir kodeksą pasirašiusių subjektų.

12.2 Interesų konfliktas75

68. Turi būti įrodyta, kad stebėsenos įstaigos vykdomos užduotys ir pareigos nelemia interesų
konflikto. Kodekso rengėjai turės įrodyti, kad pasiūlyta stebėsenos įstaiga nesiims jokių su jos
užduotimis ir pareigomis nesuderinamų veiksmų ir kad yra numatytos apsaugos priemonės,
skirtos užtikrinti, kad jos nariai nedirbtų jokio nesuderinamo darbo. Be to, priežiūros įstaiga turi
nepatirti nei tiesioginės, nei netiesioginės išorinės įtakos, taip pat neprašyti ir nepriimti
instrukcijų iš jokio asmens, organizacijos ar asociacijos. Įstaiga turėtų turėti savo darbuotojus,
kuriuos parinktų ji pati arba kita kodekso nesaistoma įstaiga, ir kurie turėtų vadovautis tik
priežiūros įstaigos nurodymais. Vidaus stebėsenos įstaiga turi būti apsaugota nuo bet kokių

74 Koks metodas taikomas, lemia kodekso kontekstas. Pavyzdžiui, gali pakakti pasiūlymo, kuriame numatomas
tinkamas pareigų atskyrimas, jei kodeksą parengė, išbandė ar testavo ne stebėsenos įstaigos darbuotojai.
75 Veiklos nešališkumas, t. y. gebėjimas veikti savarankiškai.
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kodekso rengėjo, kitų susijusių įstaigų76 ar kodeksą pasirašiusių subjektų sankcijų ar kišimosi
(tiesioginio ar netiesioginio), susijusių su jos vykdomomis užduotimis.

12.3 Ekspertinės žinios

69. Kodekso rengėjai turi sugebėti įrodyti, kad stebėsenos įstaiga turi tinkamo lygio ekspertinių žinių,
kad galėtų veiksmingai atlikti savo vaidmenį. Todėl turi būti pateikta išsami informacija apie
įstaigos turimas duomenų apsaugos teisės, konkretaus sektoriaus ir duomenų tvarkymo veiklos
žinias ir patirtį. Pavyzdžiui, atitikti šį reikalavimą gali padėti ankstesnė patirtis, sukaupta vykdant
stebėseną konkrečiame sektoriuje. Be to, privalumu laikomas geras duomenų apsaugos klausimų
išmanymas ir konkrečios kodeksu reglamentuojamos duomenų tvarkymo veiklos dalykinės žinios.
Siūlomos stebėsenos įstaigos darbuotojai turėtų turėti reikiamą darbo patirtį ir pasirengimą
atlikti atitikties stebėseną, pavyzdžiui, audito, stebėsenos ar kokybės užtikrinimo srityse.

12.4 Nustatytos procedūros ir struktūros

70. Stebėsenos įstaiga taip pat turi turėti tinkamą valdymo struktūrą ir procedūras, kad galėtų
tinkamai:

 įvertinti duomenų valdytojų ir tvarkytojų tinkamumą taikyti kodeksą;
 stebėti, kaip laikomasi kodekso nuostatų;
 atlikti kodekso veikimo įvertinimą.

71. Turi būti parengtos išsamios patikros procedūros, kad būtų tinkamai įvertintas duomenų
valdytojų ir tvarkytojų tinkamumas pasirašyti ir įgyvendinti kodeksą. Taip pat turėtų būti
užtikrinta, kad kodekso nuostatos būtų tokios, jog duomenų valdytojams ir tvarkytojams būtų
įmanoma jas įgyvendinti.

72. Būtina nustatyti procedūras ir struktūras, skirtas aktyviai ir veiksmingai kodeksą pasirašiusių
subjektų atitikties stebėsenai. Tai galėtų būti atsitiktine tvarka atliekamas ar neskelbtas auditas,
metinės patikros, reguliarios ataskaitos ir anketų naudojimas77. Stebėsenos procedūros gali būti
parengtos įvairiais būdais, tačiau turi būti atsižvelgta į tokius veiksnius, kaip duomenų tvarkymo
kodekso taikymo srityje keliama rizika, gauti skundai, konkretūs incidentai, kodeksą pasirašiusių
subjektų skaičius ir t. t. Galima atsižvelgti į audito ataskaitų paskelbimą, taip pat į kodekso
taikymo srityje periodiškai teikiamų duomenų valdytojų ir tvarkytojų ataskaitų išvadas.

73. Be to, kodekso rengėjai turi įrodyti, kad pasiūlyta stebėsenos įstaiga turi pakankamai išteklių ir
darbuotojų, kad tinkamai atliktų savo užduotis. Ištekliai turėtų būti proporcingi numatomam
kodeksą pasirašiusių subjektų skaičiui ir dydžiui, taip pat atitinkamo duomenų tvarkymo
sudėtingumui ir rizikos lygiui.

12.5 Skaidrus skundų nagrinėjimas

76 Duomenų tvarkytojų ar valdytojų kategorijoms atstovaujančios įstaigos.
77 Tai taip pat gali padėti užkirsti kelią atvejams, kai vienų pasirašiusių subjektų stebėsena atliekama keletą
kartų, o kitų – neatliekama.
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74. Stebėsenos įstaiga turi nustatyti veiksmingas procedūras ir struktūras, kad galėtų nešališkai ir
skaidriai nagrinėti skundus. Todėl jos skundų tvarkymo procesas turi būti viešas ir jam turi būti
skiriama pakankamai išteklių, reikalingų skundams tvarkyti ir įstaigos sprendimų viešinimui
užtikrinti.

75. Stebėsenos įstaigos taip pat turėtų turėti veiksmingas procedūras duomenų valdytojų ir
tvarkytojų atitikčiai kodeksui užtikrinti. Pavyzdžiui, stebėsenos įstaigai galėtų būti suteikti
įgaliojimai laikinai ar galutinai pašalinti duomenų valdytoją ar tvarkytoją iš kodeksą pasirašiusių
subjektų sąrašo, jei jis nesilaiko kodekso sąlygų (t. y. taisomosios priemonės).

76. Jeigu kodeksą pasirašęs subjektas pažeidžia kodekso taisykles, stebėsenos įstaiga privalo
nedelsdama imtis reikiamų priemonių. Tinkamų taisomųjų priemonių tikslas – nutraukti
pažeidimą ir išvengti jo pasikartojimo ateityje. Taisomieji veiksmai ir sankcijos galėtų būti tokios
priemonės kaip mokymai, perspėjimas, pranešimas pasirašiusio subjekto Valdybai, oficialus
nurodymas per tam tikrą laiką atlikti tam tikrus veiksmus, laikinas pašalinimas iš kodeksą
pasirašiusių subjektų sąrašo, kol bus įvykdyti taisomieji veiksmai, ir galutinis tokio pasirašiusio
subjekto pašalinimas. Stebėsenos įstaiga galėtų tokias priemones viešai paskelbti, ypač jei
kodekso pažeidimai rimti.

77. Jei reikia, stebėsenos įstaiga turėtų turėti galimybę nedelsdama pranešti kodeksą pasirašiusiam
subjektui, kodekso rengėjui, KPI ir visoms susijusioms PI apie taikomas priemones ir jų
pagrindimą78. Be to, tais atvejais, kai galima nustatyti tarpvalstybinį kodeksą pasirašiusio subjekto
vadovaujančiąją priežiūros instituciją (VPI)79, stebėsenos įstaiga turėtų apie savo veiksmus
tinkamai informuoti ir VPI.

12.6 Ryšiai su kompetentinga priežiūros institucija

78. Pasiūlyta priežiūros institucijos struktūra turi sudaryti galimybę veiksmingai pranešti KPI ir kitoms
priežiūros institucijoms apie visus priežiūros institucijos vykdomus veiksmus įgyvendinant
kodeksą. Tai gali būti sprendimai dėl veiksmų, kurių imtasi kodeksą pasirašiusiam subjektui
pažeidus kodeksą, periodinių kodekso įgyvendinimo ataskaitų teikimas, kodekso peržiūros ar
audito išvadų teikimas80.

78 Jei stebėseną atlieka įstaiga, nepriklausanti elgesio kodeksą pateikusiai asociacijai (įstaigai), turėtų būti
informuotas ir kodekso rengėjas.
79 Pagal BDAR 56 straipsnį.
80 Žr. 41 straipsnio 4 dalį.

Pavyzdžiui, skundų priėmimo, vertinimo, stebėjimo, registravimo ir nagrinėjimo procedūrų

aprašas galėtų būti įrodymas, kad yra nustatyta skundų nagrinėjimo procedūra . Jis galėtų

būti išdėstytas viešai paskelbtose kodekso įgyvendinimo gairėse, kad pareiškėjas galėtų

suprasti skundų nagrinėjimo procesą ir jį stebėti. Be to, užtikrinti nepriklausomumą šiuose

procesuose padėtų atskiri stebėsenos įstaigos darbuotojai bei valdymo funkcijos.
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79. Be to, minėta struktūra turi užtikrinti, kad priežiūros institucija savo pareigas vykdytų be
apsunkinimų ar trukdymų. Pavyzdžiui, jei kodekse būtų numatyta, kad jį pasirašę subjektai gali
vienašališkai patvirtinti priežiūros įstaigą, panaikinti ar sustabdyti jos įgaliojimus, neinformavusi ir
nepasitarusi su KPI, tai prieštarautų BDAR 41 straipsnio 5 daliai.

12.7 Peržiūros mechanizmai

80. Kodekse turi būti numatyti tinkami peržiūros mechanizmai, siekiant užtikrinti, kad kodeksas
išsaugotų savo svarbą ir toliau prisidėtų prie tinkamo BDAR įgyvendinimo. Peržiūros mechanizmai
taip pat reikalingi siekiant prisitaikyti prie bet kokių teisės taikymo ir aiškinimo pokyčių bei naujų
technologijų plėtros, kuri gali turėti poveikį kodeksą pasirašiusių subjektų vykdomam duomenų
tvarkymui bei kodekso nuostatoms.

12.8 Teisinis statusas

81. Siūloma stebėsenos įstaiga (vidaus ar išorės) ir susijusios valdymo struktūros turi būti parengtos
taip, kad kodekso rengėjai galėtų įrodyti, kad siūloma stebėsenos įstaiga yra pajėgi atlikti savo
vaidmenį pagal 41 straipsnio 4 dalį ir kad jai gali būti paskirta bauda, kaip numatyta BDAR
83 straipsnio 4 dalies c punkte.

13 PATVIRTINTI KODEKSAI

82. Akivaizdu, kad kodekso pobūdis ir turinys nulems atitinkamų suinteresuotų asmenų vaidmenis
užtikrinant atitiktį kodeksui bei BDAR. Tačiau KPI ir toliau turi užtikrinti, kad kodeksas atitiktų
savo paskirtį.

83. Todėl KPI artimai bendradarbiauja su stebėsenos įstaiga kodekse nustatytų ataskaitų teikimo
reikalavimų srityje.  Stebėsenos įstaiga atlieka pagrindinio ryšių palaikymo punkto ir
koordinatoriaus vaidmenį sprendžiant bet kokius su kodeksu susijusius klausimus.

84. KPI taip pat tvirtina bet kokius kodekso pakeitimus ar papildymus ir akredituoja visas naujas
stebėsenos įstaigas81. Remiantis BDAR 40 straipsnio 5 dalimi, bet kokie galiojančio kodekso
pakeitimai ar papildymai taip pat turi būti pateikti KPI pagal šiame dokumente nustatytas
procedūras.

81 Pavyzdžiui, pakeitimas, kurį reikia patvirtinti, galėtų būti naujos taisyklės įtraukimas į kodeksą, bet ne
nuorodos į organizacijos pavadinimą atnaujinimas arba kiti neesminiai pakeitimai, kurie nedaro poveikio
kodekso veikimui.
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14 STEBĖSENOS ĮSTAIGOS AKREDITACIJOS PANAIKINIMAS

85. Jei stebėsenos įstaiga neatitinka taikytinų BDAR nuostatų, KPI taip pat turi įgaliojimus panaikinti
stebėsenos įstaigos akreditaciją, remdamasi 41 straipsnio 5 dalimi82. Svarbu, kad kodekso
rengėjai kodekse nustatytų tinkamas nuostatas, taikomas akreditacijos panaikinimo atveju.

86. Tačiau, jei panaikinama vienintelės kodekso stebėsenos įstaigos akreditacija, dėl to gali būti
sustabdytas ar panaikintas to kodekso galiojimas, nes nebevykdoma būtina atitikties stebėsena.
Tai gali neigiamai paveikti kodeksą pasirašiusių subjektų reputaciją ar verslo interesus ir gali
sumažinti duomenų subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų pasitikėjimą.

87. Jei įmanoma pagal aplinkybes, akreditacija turėtų būti panaikinama tik po to, kai KPI suteikė
stebėsenos įstaigai galimybę nedelsiant išspręsti kilusias problemas ar atlikti reikiamus
patobulinimus per sutartą laiką. Tarpvalstybinių kodeksų atveju, prieš susitardama su stebėsenos
įstaiga dėl parametrų nustatymo siekiant išspręsti problemas, KPI turėtų šiuo klausimu
pasikonsultuoti su atitinkamoms PI. Apie sprendimą panaikinti stebėsenos įstaigos akreditaciją
turėtų būti pranešta ir visoms atitinkamoms PI bei Valdybai (taikant 40 straipsnio 11 dalį).

15 VIEŠOJO SEKTORIAUS KODEKSAI

88. BDAR 41 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad patvirtintų elgesio kodeksų įgyvendinimo stebėsena
netaikoma valdžios institucijų ir įstaigų atliekamam duomenų tvarkymui83. Iš esmės šia nuostata
panaikinamas reikalavimas akredituotai įstaigai stebėti kodekso įgyvendinimą. Ši išimtis jokiu
būdu nesušvelnina reikalavimo taikyti veiksmingus kodekso įgyvendinimo stebėsenos
mechanizmus. Tai galima pasiekti pritaikant galiojančius audito reikalavimus taip, kad jie apimtų
ir kodekso įgyvendinimo stebėseną.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu

Pirmininkė

(Andrea Jelinek)

82 Tarpvalstybinių kodeksų atveju KPI taip pat turi užtikrinti, kad apie tokius veiksmus būtų informuotos visos
susijusios PI. Be to, tokių kodeksų atveju atitinkama PI taip pat turi informuoti KPI, jei nustatoma, kad duomenų
valdytojas (turintis priimti kodeksą) jo nesilaiko, nes tokia išvada gali sukelti susirūpinimą dėl stebėsenos
įstaigos ir kodekso veiksmingumo.
83 Viešojo sektoriaus institucijų ar įstaigų klasifikavimą reglamentuoja kiekviena valstybė narė.
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1 PRIEDAS. SKIRTUMAI TARP NACIONALINIŲ IR TARPVALSTYBINIŲ
KODEKSŲ

Tarpvalstybinis kodeksas – tai kodeksas, susijęs su duomenų tvarkymo veikla daugiau kaip vienoje
valstybėje narėje. Todėl tarpvalstybinis kodeksas gali būti susijęs su daugelio duomenų valdytojų ar
tvarkytojų vykdoma duomenų tvarkymo veikla keliose valstybėse narėse, nors tai nebūtinai reiškia
BDAR 4 straipsnio 23 dalyje apibrėžtą „tarpvalstybinį duomenų tvarkymą“.

Todėl, jei vienos valstybės narės nacionalinės asociacijos patvirtintas elgesio kodeksas apima jį
pasirašiusių subjektų duomenų tvarkymo veiklą, vykdomą keliose valstybėse narėse, tai yra
tarpvalstybinis kodeksas.

Tačiau, jei į asociaciją, kurios kodeksas yra patvirtintas nacionaliniu lygmeniu, įstoja užsienio
subjektas, vykdantis tarpvalstybinį duomenų tvarkymą, šis narys gali pasinaudoti patvirtintu kodeksu
vykdydamas duomenų tvarkymo veiklą tik kodeksą patvirtinusioje valstybėje narėje84. Turi būti
nustatyti mechanizmai, užtikrinantys pakankamą skaidrumą nustatant faktinę kodekso taikymo
teritoriją.

84 Tačiau, remiantis tuo pačiu pavyzdžiu, kodekso rengėjai turėtų galimybę išplėsti kodekso taikymo sritį ir
kreiptis dėl tarpvalstybinio kodekso patvirtinimo.
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2 PRIEDAS. KPI PASIRINKIMAS

Kodekso rengėjai gali turėti galimybę pasirinkti KPI, kuri turėtų patvirtinti jų tarpvalstybinio kodekso

projektą85. BDAR nenustatyta specialių taisyklių, kaip turėtų būti pasirinkta KPI, labiausiai tinkama

kodekso projekto įvertinimui atlikti. Tačiau, siekiant kodekso rengėjams padėti pasirinkti labiausiai

tinkamą KPI jų kodeksui įvertinti, toliau nurodyti kai kurie veiksniai, į kuriuos galima būtų atsižvelgti86:

 vieta, kur daugiausia sutelkta duomenų tvarkymo veikla ar sektorius;

 vieta, kur yra daugiausiai duomenų subjektų, veikiamų valdymo veiklos ar sektoriaus;

 kodekso rengėjo pagrindinės buveinės vieta;

 siūlomos stebėsenos įstaigos pagrindinės buveinės vieta; arba

 priežiūros institucijos vykdomos iniciatyvos tam tikroje srityje87.

Nors šie veiksniai nėra privalomi kriterijai, sprendimas pasirenkant KPI yra svarbus ir turėtų būti

rimtai apsvarstytas88.  KPI turi, inter alia, atlikti bendrojo kontaktinio punkto funkcijas ryšiams su

kodekso rengėjais palaikyti per patvirtinimo procesą, valdyti paraiškų teikimo procesą per

bendradarbiavimo etapą, akredituoti stebėsenos įstaigą (jei taikytina) ir būti vadovaujančiąja

priežiūros institucija užtikrinant veiksmingą patvirtinto kodekso įgyvendinimo stebėseną.

85 Žr. BDAR 55 straipsnį ir 122 konstatuojamąją dalį.
86 Šis sąrašas nėra baigtinis ir nėra išdėstytas svarbos tvarka.
87 Pavyzdžiui, priežiūros institucija gali būti paskelbusi išsamų ir reikšmingą politikos dokumentą, tiesiogiai
susijusį su kodekse reglamentuojama duomenų tvarkymo veikla.
88 KPI negali atmesti pateikto kodekso projekto vien dėl to, kad nepatenkintas nei vienas iš 2 priede pateiktame
nebaigtiniame sąraše išvardytų kriterijų (ar kai kurie iš jų). Nepriimti projekto galima tik tokiu atveju, jei
nepatenkinti skyriuje „Kodekso projekto priimtinumas“ išdėstyti kriterijai.
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3 PRIEDAS. KONTROLINIS SĄRAŠAS TEIKIANT KODEKSO PROJEKTĄ

Prieš pateikiant kodekso projektą kompetentingai priežiūros institucijai, svarbu įsitikinti, kad yra
pateikta / nurodyta ir tinkamai pažymėta toliau nurodyta informacija (kai taikytina).

1. Ar pateikėte aiškinamąjį raštą ir visus svarbius patvirtinamuosius dokumentus? (20 punktas)

2. Ar esate asociacija ar kita organizacija, atstovaujanti duomenų valdytojų arba tvarkytojų

kategorijoms? (21 punktas)

3. Ar pateikėte išsamią informaciją, kad pagrįstumėte, jog esate veiksmingai dirbanti

atstovaujamoji organizacija, galinti suprasti savo narių poreikius? (22 punktas)

4. Ar aiškiai nurodėte duomenų tvarkymo veiklą ar sektorių bei duomenų tvarkymo problemas,

kurias siekiama kodeksu spręsti? (23 punktas)

5. Ar nurodėte kodekso taikymo teritoriją ir pateikėte visų atitinkamų PI sąrašą (kai taikytina)?

(24 punktas)

6. Ar pateikėte informaciją, pagrindžiančią jūsų KPI pasirinkimą? (25 punktas)

7. Ar nurodėte mechanizmus, sudarančius galimybę atlikti veiksmingą atitikties kodeksui

stebėseną? (26 punktas)

8. Ar nurodėte stebėsenos įstaigą ir paaiškinote, kaip ji vykdys kodekso įgyvendinimo

stebėsenos reikalavimus? (27 punktas)

9. Ar pateikėte informaciją dėl konsultacijų, vykusių rengiant kodeksą, masto? (28 punktas)

10. Ar patvirtinote, kad kodekso projektas atitinka valstybės narės teisę (įstatymus) (jei

taikytina)? (29 punktas)

11. Ar įvykdėte kalbos reikalavimus? (30 punktas)

Ar pateikėte pakankamai informacijos, rodančios, jog BDAR taikomas tinkamai? (32–41 punktai)
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4 PRIEDAS. TARPVALSTYBINIS KODEKSAS. PROCESO SCHEMA


