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1 ĮVADAS

1. Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – EDAV) misija – užtikrinti nuoseklų Europos duomenų
apsaugos taisyklių taikymą ir skatinti veiksmingą priežiūros institucijų bendradarbiavimą visoje
Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

2. 2018 m. gegužės 25 d. EDAV pradėjo įgyvendinti naują institucinę ir teisinę sistemą. Šią sistemą sudaro
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas1 (BDAR) ir Direktyva 2016/6802. Pagal BDAR ir Direktyvą
2016/680 bendradarbiavimas nebėra tik galimybė ar pagalbinė užduotis, bet esminė ir neatsiejama
mūsų darbo dalis. Nors daug pasiekta, turime spręsti nemažai uždavinių, kad sustiprintume asmens
duomenų apsaugą mūsų teritorijoje ir už jos ribų. Siekdama veiksmingai spręsti pagrindinius būsimus
uždavinius, EDAV nusprendė parengti 2021-2023 m. strategiją.

3. Mūsų pagrindinis tikslas – apsaugoti asmenis tvarkant asmens duomenis – ir toliau lemia mūsų
veiksmus. Bendros duomenų apsaugos kultūros, kuri įkvepia ir rodo pavyzdį visame pasaulyje, kūrimas
yra mūsų strategijos pagrindas.

4. Šioje strategijoje nepateikiama išsami EDAV darbo ateinančiais metais apžvalga. Tačiau joje pateikti
keturi pagrindiniai mūsų strateginių tikslų ramsčiai, taip pat nurodyti pagrindiniai veiksmai,
padėsiantys šių tikslų siekti. EDAV įgyvendins šią strategiją pagal savo darbo programą ir savo metinėse
ataskaitose atsiskaitys už pažangą, pasiektą pagal kiekvieną ramstį.

2 1 RAMSTIS. DIDESNIS SUDERINAMUMAS IR LENGVESNIS
REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

5. EDAV ir toliau sieks kuo didesnio nuoseklumo taikant duomenų apsaugos taisykles ir mažins skirtumus
tarp valstybių narių. EDAV ne tik rengs praktines, lengvai suprantamas ir prieinamas gaires, bet ir plėtos
bei rems priemones, padedančias praktiškai įgyvendinti duomenų apsaugą, atsižvelgdama į įvairių
suinteresuotųjų šalių įgyvendinimo vietoje praktinę patirtį.

 1 pagrindinis veiksmas. EDAV daugiausia dėmesio skirs tolesnėms gairėms dėl pagrindinių ES
duomenų apsaugos teisės sąvokų (pvz., teisėto intereso sąvokos, duomenų subjektų teisių
apimties), kurios yra esminės nuosekliam jos taikymui. Organizuodami specialius renginius
suinteresuotosioms šalims ir viešas konsultacijas, toliau bendradarbiausime su įvairiomis išorės
suinteresuotosiomis šalimis (didelėmis įmonėmis ir MVĮ, NVO, duomenų apsaugos pareigūnų
tinklais ir kitais duomenų apsaugos specialistais), kad užtikrintume praktinį aktualumą. Bus
dedamos papildomos pastangos, kad būtų aktyviau naudojamas nuoseklumo užtikrinimo

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
2 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos
kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo
ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria
panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR.
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mechanizmas ir kitos priemonės, siekiant pašalinti galimas aiškinimo ir praktikos valstybėse narėse
spragas ar skirtumus.

 2 pagrindinis veiksmas. EDAV toliau skatins duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų atitikties
užtikrinimo mechanizmų rengimą ir įgyvendinimą: bus dedama daug pastangų ir skiriama daug
išteklių, visų pirma per specialius praktinius seminarus ir darbuotojų mokymus, siekiant skatinti
atitikties užtikrinimo priemonių, visų pirma elgesio kodeksų ir sertifikavimo priemonių, rengimą.

 3 pagrindinis veiksmas. EDAV skatins rengti platesniam asmenų ratui skirtas bendras priemones
ir dalyvaus informuotumo didinimo ir informavimo veikloje: EDAV jau skelbia gaires ir nuomones,
skirtas išsamių specialiųjų žinių turintiems profesionalams. Remdamasi nacionaliniu lygmeniu jau
turimais ištekliais, Valdyba parengs specialiųjų žinių neturintiems profesionalams, pavyzdžiui, MVĮ
atstovams ir duomenų subjektams, visų pirma vaikams, specialiai pritaikytas priemones.

3 2 RAMSTIS. VEIKSMINGO VYKDYMO UŽTIKRINIMO IR VEIKSMINGO
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO
RĖMIMAS

6. EDAV yra visapusiškai įsipareigojusi remti visų nacionalinių priežiūros institucijų, drauge siekiančių
užtikrinti Europos duomenų apsaugos teisės vykdymą, bendradarbiavimą. Supaprastinsime vidaus
procesus, apjungsime praktinę patirtį ir skatinsime geresnį koordinavimą. Ketiname ne tik užtikrinti
veiksmingesnį bendradarbiavimo ir nuoseklumo mechanizmų veikimą, bet ir siekti tikros vykdymo
užtikrinimo kultūros plėtros tarp priežiūros institucijų visoje ES.

 1 pagrindinis veiksmas. Skatinti ir palengvinti visų BDAR VII skyriuje ir Direktyvos 2016/680
VII skyriuje įtvirtintų bendradarbiavimo priemonių naudojimą, panaikinti nacionalinių
vykdymo užtikrinimo procedūrų spragas ar skirtumus ir nuolat vertinti bei didinti šių priemonių
veiksmingumą ir efektyvumą. Toliau skatinti bendrą pagrindinių sąvokų taikymą
bendradarbiavimo procedūroje ir stiprinti priežiūros institucijų tarpusavio bendravimą.

 2 pagrindinis veiksmas. Įgyvendinti koordinuojamą vykdymo užtikrinimo sistemą (KVUS),
siekiant lanksčiai, bet koordinuotai palengvinti bendrų veiksmų vykdymą, pradedant bendru
informuotumo didinimu ir informacijos rinkimu ir baigiant vykdymo užtikrinimo patikromis ir
bendrais tyrimais. KVUS padės koordinuoti vykdymo užtikrinimo veiksmus, grindžiamus
bendrai nustatytais prioritetais ir taikant bendras metodikas.

 3 pagrindinis veiksmas. Remiantis bandomuoju projektu, sukurti Paramos ekspertų grupę
(PEG), kuri teiktų paramą, t. y. ekspertines žinias, naudingas reikšmingo bendro intereso
tyrimams ir vykdymo užtikrinimo veiklai, ir gerinti visų priežiūros institucijų bendradarbiavimą
bei solidarumą stiprinant ir papildant atskirų priežiūros institucijų stipriąsias puses ir tenkinant
veiklos poreikius.



Priimta

4 3 RAMSTIS. PAGRINDINĖMIS TEISĖMIS GRĮSTAS POŽIŪRIS Į NAUJAS
TECHNOLOGIJAS

7. Asmens duomenų apsauga padeda užtikrinti, kad technologijos, nauji verslo modeliai ir visuomenė
vystytųsi pagal mūsų vertybes, tokias kaip asmens orumas, autonomija ir laisvė. EDAV nuolat stebės
naujas ir kuriamas technologijas ir jų galimą poveikį pagrindinėms asmenų teisėms ir kasdieniam
gyvenimui. Duomenų apsauga turėtų būti naudinga visiems žmonėms, ypač tais atvejais, kai duomenų
tvarkymo veikla kelia didžiausią pavojų asmenų teisėms ir laisvėms (pvz., siekiant užkirsti kelią
diskriminacijai). Padėsime formuoti Europos skaitmeninę ateitį pagal mūsų bendras vertybes ir
taisykles. Toliau dirbsime su kitomis reguliavimo institucijomis ir politikos formuotojais, skatindami
reguliavimo nuoseklumą ir geresnę asmenų apsaugą.

 1 pagrindinis veiksmas. Naujų technologijų vertinimas: aktyviai stebėti, vertinti ir nustatyti
bendras pozicijas bei gaires dėl naujų technologinių taikomųjų programų tokiose srityse, kaip
dirbtinis intelektas (DI), biometrija, profiliavimas, reklamos technologijos ir nuolatinis esamų
pozicijų dėl tokių taikomųjų programų, kaip debesijos paslaugos, blokų grandinė ir pan.,
vertinimas.

 2 pagrindinis veiksmas. Pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos bei
atskaitomybės stiprinimas: pateikti aiškias gaires, kaip veiksmingai įgyvendinti duomenų
apsaugos principus, ko asmenys turi teisę tikėtis ir ką organizacijos gali padaryti, kad dar labiau
pagerintų asmenų gebėjimą kontroliuoti savo asmens duomenis ir įrodyti, kad laikosi savo
įsipareigojimų.

 3 pagrindinis veiksmas. Aktyviau dalyvauti ir bendradarbiauti su kitomis reguliavimo
institucijomis (pvz., vartotojų apsaugos ir konkurencijos institucijomis) ir politikos
formuotojais, siekiant užtikrinti optimalią asmenų apsaugą ir užkirsti kelią žalai, be kita ko, jei
būtina ar tikslinga, rengiant atviras konsultacijas dėl naujų pasiūlymų projektų ar naujų
projektų.

5 4 RAMSTIS. PASAULINIS ASPEKTAS

8. EDAV yra pasiryžusi nustatyti ir skatinti aukštus ES ir pasaulinius tarptautinio duomenų perdavimo
trečiosioms valstybėms standartus privačiajame ir viešajame sektoriuose, įskaitant teisėsaugos
sektorių. Aktyviau bendradarbiausime su tarptautine bendruomene, kad ES duomenų apsauga taptų
pasauliniu modeliu ir kad užtikrintume veiksmingą asmens duomenų apsaugą už ES ribų.

 1 pagrindinis veiksmas. Skatinti naudoti perdavimo priemones, kuriomis užtikrinamas iš
esmės lygiavertis apsaugos lygis, ir didinti informuotumą apie jų praktinį įgyvendinimą:
parengti ir pateikti papildomas praktines gaires, kaip šiomis perdavimo priemonėmis, ypač
naujomis, galima išlaikyti aukštą iš EEE į trečiąsias valstybes perduodamų asmens duomenų
apsaugos lygį, atsižvelgiant į riziką, susijusią su trečiųjų valstybių valdžios institucijų prieiga prie
asmens duomenų, ir poreikį užtikrinti įgyvendinamas teises, veiksmingą žalos atlyginimą ir
apsaugos priemones, susijusias su tolesniu perdavimu.

 2 pagrindinis veiksmas. Bendradarbiavimas su tarptautine bendruomene: EDAV ir jos nariai
sieks užmegzti dialogą su tarptautinėmis organizacijomis ir institucijų tinklais, siekdami
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vadovaujančio vaidmens duomenų apsaugos srityje ir skatindami laikytis aukštų apsaugos
standartų visame pasaulyje.

 3 pagrindinis veiksmas. Palengvinti EDAV narių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijų
bendradarbiavimą, daugiausia dėmesio skiriant bendradarbiavimui vykdymo užtikrinimo
bylose, susijusiose su duomenų valdytojais (tvarkytojais) už EEE ribų.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu

Pirmininkė

(Andrea Jelinek)


