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2018 m. buvo išskirtiniai metai duomenų apsaugos srityje. 
2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ilgai lauktas Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šiuo reglamentu ne 
tik atnaujintos Europos Sąjungos duomenų apsaugos taisyklės, 
taikomos skaitmeniniame amžiuje, bet ir įsteigta Europos 
duomenų apsaugos valdyba, turinti užtikrinti nuoseklų naujųjų 
taisyklių taikymą visoje EEE.

Europos duomenų apsaugos valdyba yra naujai sukurtas ES 
organas. Tačiau net per pirmuosius septynis jos veiklos mėnesius 
pavyko pasiekti keletą tikslų, kuriuos dabar galime aptarti.

Mūsų vaidmuo – užtikrinti suderintą BDAR vykdymą visoje 
EEE. Šiuo tikslu mes patvirtinome 16 su BDAR susijusių gairių, 
kurias pateikė 29 straipsnio darbo grupė, priėmėme dar 4 
gaires, 26 nuomones dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo 
parengė nacionalinės priežiūros institucijos, surengėme penkis 
plenarinius posėdžius, kuriuose aptarti įvairūs klausimai, 
pvz., ES ir Japonijos sprendimo dėl tinkamumo projektas, 
elektroniniai įrodymai ir ePrivatumas. 
Suinteresuotųjų asmenų atsiliepimai apie pirmuosius darbo 
metus teikia vilčių. Daugelis žmonių ir įmonių ragina labiau 
suderinti asmens duomenų tvarkymą pasaulio mastu. Manome, 

Andrea Jelinek
Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininkė

kad, koordinuodama nuoseklų požiūrį į duomenų apsaugą, 
ES demonstruoja, kad pagarba asmens teisėms į privatumą 
ir duomenų apsaugą gali būti neatsiejama nuo klestinčios 
ekonomikos, taip pat ir dėl to, kad ji garantuoja įmonėms 
aiškią sistemą ir sukuria konkurencinį pranašumą, pavyzdžiui, 
skatina klientų lojalumą ir didina veiklos efektyvumą.

Numatoma, kad kitais metais mūsų laukia dar daugiau darbų. 
2019 m. pradžioje priėmėme 2019–2020 m. darbo programą. 
Europos duomenų apsaugos valdybos darbo programa 
siekiama atsižvelgti į visų suinteresuotųjų asmenų, įskaitant 
ES teisės aktų leidėjus, prioritetinius poreikius. Jau pateikusi 
BDAR nustatytų naujų nuostatų aiškinimo gaires, Europos 
duomenų apsaugos valdyba dabar dėmesį sutelks į konkrečius 
klausimus ir technologijas.

Mano nuomone, Europos duomenų apsaugos valdyba, lygiomis 
teisėmis bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros 
institucijomis ir remiama dinamiško sekretoriato, yra gerai 
pasirengusi užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą visoje 
EEE. Žvelgdama į ateitį, esu įsitikinusi, kad toliau rodysime 
pavyzdį siekdami skaidrumo ir bendradarbiavimo Europos 
ekonominėje erdvėje ir už jos ribų.
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Europos duomenų apsaugos valdyba (toliau – EDAV) yra 
nepriklausoma Europos įstaiga, įsteigta Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu (BDAR), kuriuo prisidedama prie 
nuoseklaus duomenų apsaugos taisyklių taikymo visoje 
Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir skatinamas jos duomenų 
apsaugos priežiūros institucijų bendradarbiavimas. 

EDAV tikslas – užtikrinti nuoseklų BDAR ir Europos teisėsaugos 
direktyvos taikymą Europos ekonominėje erdvėje.

EDAV gali priimti bendrąsias gaires, kuriomis išsamiau 
aiškinami Europos duomenų apsaugos teisės aktai, kad 
suinteresuotieji asmenys, įskaitant asmenis, nuosekliai 
aiškintų savo teises ir pareigas, taip pat priežiūros 
institucijoms gali teikti lyginamąjį standartą, skirtą BDAR 
vykdymui užtikrinti.

EDAV taip pat įgaliota skelbti nuomones arba sprendimus, 
kuriais siekiama užtikrinti, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos nuosekliai taikytų BDAR (nuoseklumo nuomonės 
arba nuoseklumo sprendimai). EDAV taip pat pataria Europos 
Komisijai visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų 
apsauga ir naujais siūlomais teisės aktais Europos Sąjungoje.

Valdyba laikosi savo darbo tvarkos taisyklių ir pagrindinių 
principų.

EDAV sudaro nacionalinių duomenų apsaugos priežiūros 
institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP) atstovai. ELPA EEE valstybių (Islandijos, Lichtenšteino 
ir Norvegijos) priežiūros institucijos taip pat dalyvauja 
valdybos veikloje su BDAR susijusiais klausimais, nors jų 
atstovai neturi teisės balsuoti ir negali būti renkami pirmininku 

 3. About the European Data Protection Board

Apie Europos duomenų 
apsaugos valdybą

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_lt
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_lt
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_lt
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arba jo pavaduotoju. Europos Komisija ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucija, kiek tai 
susiję su BDAR susijusiais klausimais, turi teisę dalyvauti 
EDAV veikloje ir posėdžiuose, tačiau neturi balsavimo teisių.

EDAV turi sekretoriatą, kurį skiria Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas. Susitarimo memorandume nustatytos 
EDAV ir EDAPP bendradarbiavimo sąlygos. Šis memorandumas 
pasirašytas 2018 m. gegužės 25 d. vykusiame Europos 
duomenų apsaugos valdybos pirmajame plenariniame 
posėdyje.

Apie Europos duomenų 
apsaugos valdybą

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_lt


5

Europos duomenų apsaugos valdybos 2018 m. 
metinės ataskaitos santrauka

Darbo tvarkos taisyklės buvo priimtos 2018 m. gegužės 25 d. 
įvykusiame Europos duomenų apsaugos valdybos pirmajame 
plenariniame posėdyje. 2018 m. lapkričio 23 d. buvo patvirtinti 
keli pakeitimai. 

EDAV įsteigta keletas ekspertų pogrupių, padedančių jai 
atlikti savo užduotis. Be to, EDAV sekretoriatas įsteigtas 
siekiant EDAV teikti analitinę, administracinę ir logistinę 
paramą. 

3.1.  EDAV VEIKLA
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. iki gruodžio 31 d. EDAV surengė 
penkias plenarines sesijas. Be to, buvo surengti 36 pogrupių 
posėdžiai. 

2018 m. gegužės 25 d. vykusiame pirmajame plenariniame 
posėdyje EDAV patvirtino 16 gairių, kurias anksčiau parengė 

29 straipsnio darbo grupė. Likusiu 2018 m. laikotarpiu EDAV 
priėmė dar keturias gaires, kuriomis siekiama paaiškinti 
įvairias BDAR nuostatas. Šiomis gairėmis sprendžiami 
tokie klausimai kaip sertifikavimas ir sertifikavimo kriterijų 
nustatymas, leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su 
tarptautiniais pervedimais, BDAR teritorinio taikymo sritis ir 
sertifikavimo įstaigų akreditavimas. 

Siekdama užtikrinti nuoseklų BDAR taikymą tais atvejais, kai 
kompetentinga priežiūros institucija nori priimti konkrečias 
tarpvalstybinio pobūdžio priemones, EDAV rengia nuoseklumo 
nuomones. Kompetentinga priežiūros institucija turi kuo 
labiau atsižvelgti į tą nuomonę. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
iki gruodžio 31 d. EDAV priėmė 26 nuomones dėl duomenų 
tvarkymo operacijų, kurioms taikomas poveikio duomenų 
apsaugai vertinimas, nacionalinių sąrašų. Šio proceso tikslas 
– užtikrinti visų nacionalinių sąrašų nuoseklumą. 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

EDAV ir sekretoriato steigimo 
2018 m. apžvalga

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_lt
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vyko skirtingi procedūrų etapai: dėl 20 procedūrų buvo 
rengiamos neoficialios konsultacijos, dėl 20 procedūrų buvo 
parengtas sprendimo projektas, o dėl 2 – priimti galutiniai 
sprendimai. Šie pirmieji pagal vieno langelio sistemą priimti 
sprendimai buvo susiję su asmens teisių naudojimusi, tinkamu 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu ir pranešimais apie 
duomenų saugumo pažeidimus.

Savitarpio pagalbos procedūra priežiūros institucijoms 
suteikia galimybę prašyti informacijos iš kitų priežiūros 
institucijų, taip pat prašyti taikyti kitas veiksmingo 
bendradarbiavimo priemones. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
iki gruodžio 31 d. pateikti 397 savitarpio pagalbos prašymai 
(oficialūs ir neoficialūs). Į 89 % prašymų atsakyta per 23 
dienas.

2018 m. bendrų operacijų nebuvo pradėta.

2018 m. 31 EEE šalių priežiūros institucijos pranešė apie 
per šimtą tūkstančių nacionalinio lygmens bylų. Dauguma 
atvejų buvo susiję su skundais arba buvo inicijuoti remiantis 
duomenų valdytojų pranešimais apie duomenų saugumo 
pažeidimą.

3.3.  KONSULTACIJOS
EDAV rengia viešąsias konsultacijas dėl gairių. Tokių 
konsultacijų tikslas – sužinoti visų suinteresuotųjų asmenų 
ir piliečių nuomonę ir rūpimus klausimus. 2018 m. EDAV 
paskelbė tris konsultacijas dėl gairių projektų, atitinkamai 
dėl sertifikavimo, dėl BDAR teritorinio taikymo srities ir dėl 
sertifikavimo įstaigų akreditavimo.

Atliekant metinę EDAV veiklos peržiūrą, nustatytą BDAR 
71 straipsnyje, buvo atlikta suinteresuotųjų asmenų 
apklausa, kurioje daugiausia dėmesio skirta 20 BDAR gairių. 
Respondentai buvo Europos, Šiaurės Amerikos, Azijos ir 
Ramiojo vandenyno šalių prekybos asociacijų atstovai. 

65 proc. suinteresuotųjų asmenų manė, kad gairės yra 
naudingos. 45 proc. respondentų manė, kad gairės yra 

EDAV taip pat veikia kaip ginčų sprendimo įstaiga ir priima 
privalomus sprendimus. Tačiau nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
iki gruodžio 31 d. ginčų sprendimo nebuvo inicijuota. Tai rodo, 
kad iki šiol priežiūros institucijoms pavyko pasiekti bendrą 
sutarimą dėl visų šiuo metu nagrinėjamų tarpvalstybinių bylų.

EDAV pataria Europos Komisijai visais su asmens duomenų 
apsauga susijusiais klausimais, įskaitant duomenų apsaugos 
standartų trečiosiose šalyse arba tarptautinėse organizacijose 
vertinimą. 2018 m. Europos duomenų apsaugos valdyba, 
Komisijos prašymu, paskelbė dvi tokias nuomones: vieną dėl 
elektroninių įrodymų (e. įrodymų) ir vieną dėl ES ir Japonijos 
sprendimo dėl tinkamumo projekto. EDAV savo iniciatyva taip 
pat priėmė pareiškimą dėl ekonominės koncentracijos. 

2018 m. EDAV taip pat priėmė du raštus: pirmasis – „Interneto 
vardų ir numerių paskyrimo korporacijai (ICANN)“ skirtos 
gairės, kuriose nurodyta, kaip sukurti BDAR reikalavimus 
atitinkantį prieigos prie asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
jų WHOIS sistemą, modelį, o antrasis susijęs su peržiūrėta 
Mokėjimo paslaugų direktyva (Antroji mokėjimo paslaugų 
direktyva). 

3.2.  PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VEIKLA
Pagal BDAR priežiūros institucijos privalo bendradarbiauti, 
kad užtikrintų nuoseklų reglamento taikymą nagrinėjant 
tarpvalstybinio pobūdžio bylas. Egzistuoja įvairios 
bendradarbiavimo procedūros, pavyzdžiui, bendros operacijos, 
savitarpio pagalba arba speciali bendradarbiavimo procedūra, 
vadinama „vieno langelio“ principu. 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. iki gruodžio 31 d. vidaus rinkos 
informacinėje sistemoje užregistruotos 255 tarpvalstybinio 
pobūdžio bylos. Dauguma bylų buvo susijusios su asmenų 
skundais (176 atvejai). Likusios (79) bylos susijusios su kitais 
šaltiniais. Trys pagrindinės šių bylų temos buvo duomenų 
subjektų teisės, vartotojų teisės ir duomenų saugumo pažeidimai.

2018 m. 14 skirtingų EEE šalių priežiūros institucijų inicijavo 43 
vieno langelio principu pagrįstas procedūras. Metų pabaigoje 

EDAV ir sekretoriato steigimo 
2018 m. apžvalga
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pakankamai praktiškos ir atitinka jų poreikius, tačiau 23 
proc. ragino jas tobulinti. Pavyzdžiui, rekomenduota parengti 
trumpesnes ir praktiškesnes gaires. 

Dauguma pastabų, susijusių su konsultacijų ir gairių 
rengimo procesu, buvo teigiamos arba neutralios. Kai kurie 
suinteresuotieji asmenys paragino EDAV padidinti jų galimybes 
dalyvauti ir bendradarbiauti rengiant gaires. 
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2019 ir 2020 m. EDAV siekia sutelkti dėmesį į duomenų 
subjektų teises, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo 
bendrą suvokimą ir teisėtus interesus, aptariamus teikiamose 
gairėse. EDAV ir toliau konsultuos Komisiją tokiais klausimais, 
kaip tarpvalstybiniai duomenų prieigos prašymai, susiję su 
elektroniniais įrodymais, sprendimų dėl duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis tinkamumo peržiūra arba priėmimas ir galimas 

ES ir Kanados susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) 
persvarstymas. 

2019 m. EDAV tęs savo misiją, stiprindama esamus 
suinteresuotųjų subjektų santykius ir užmegzdama naujus 
ryšius su atitinkamomis šalimis, tęs dalyvavimą atitinkamose 
konferencijose ir aktyviai veikdama socialiniuose tinkluose. 

 9. Main objectives for 2019

Pagrindiniai 2019 m. tikslai
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@eu_edpb

eu-edpb

edpb.europa.eu


