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1 IEVADS

1. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) misija ir nodrošināt konsekventu Eiropas datu aizsardzības
noteikumu piemērošanu un sekmēt efektīvu sadarbību starp uzraudzības iestādēm visā Eiropas
Ekonomikas zonā (EEZ).

2. EDAK 2018. gada 25. maijā sāka ieviest jaunu institucionālo un tiesisko regulējumu. Šis regulējums
aptver gan Vispārīgo datu aizsardzības regulu1 (VDAR), gan Tiesībaizsardzības direktīvu2 (TAD). Saskaņā
ar VDAR un TAD sadarbība vairs nav tikai iespēja vai palīgdarbība, bet gan mūsu darba galvenā un
neatņemamā sastāvdaļa. Lai gan daudz kas ir panākts, ir jārisina virkne problēmu, lai uzlabotu personas
datu aizsardzību gan pie mums, gan ārpus mūsu robežām. Lai EDAK varētu efektīvi risināt būtiskās
nākotnes problēmas, tā ir nolēmusi noteikt stratēģiju 2021.–2023. gadam.

3. Mūsu rīcības virzītājspēks joprojām ir mūsu sākotnējais mērķis — aizsargāt personas saistībā ar
personas datu apstrādi. Mūsu stratēģijas pamatā ir kopīgas datu aizsardzības kultūras izveide, kas kalpo
par iedvesmu un modeli visā pasaulē.

4. Šī stratēģija nesniedz pilnīgu pārskatu par EDAK darbu turpmākajos gados. Drīzāk tajā ir noteikti četri
galvenie mūsu stratēģisko mērķu pīlāri, kā arī galvenās darbības, kas palīdzēs sasniegt šos mērķus.
EDAK īstenos šo stratēģiju savā darba programmā un gada pārskatos informēs par sasniegto attiecībā
uz katru pīlāru.

2 1. PĪLĀRS. SASKAŅOŠANAS SEKMĒŠANA UN ATBILSTĪBAS
NODROŠINĀŠANAS VEICINĀŠANA

5. EDAK joprojām tieksies panākt maksimālu konsekvenci datu aizsardzības noteikumu piemērošanā un
ierobežot sadrumstalotību starp dalībvalstīm. Papildus praktisku, viegli saprotamu un pieejamu
norādījumu sniegšanai EDAK izstrādās un popularizēs rīkus, kas palīdz ieviest datu aizsardzību praksē,
ņemot vērā dažādu ieinteresēto personu praktisko pieredzi uz vietas.

 1. galvenā darbība: EDAK pievērsīsies papildu norādījumu sniegšanai par galvenajiem ES datu
aizsardzības tiesību aktu jēdzieniem (piemēram, par leģitīmo interešu jēdzienu, datu subjektu
tiesību tvērumu), kas ir būtiski to konsekventai piemērošanai. Organizējot īpašus ieinteresēto
personu pasākumus un sabiedriskās apspriešanas, mēs turpināsim sadarboties ar plašu ārējo
ieinteresēto personu loku (lielie uzņēmumi un MVU, NVO, DAS tīkli, kā arī citi datu aizsardzības
speciālisti), lai nodrošinātu praktisku atbilstību. Tiks pielikti papildu centieni, lai aktīvāk izmantotu

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko
atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI.
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konsekvences mehānismu, kā arī citus instrumentus, nolūkā novērst iespējamās interpretācijas un
prakses nepilnības vai atšķirības dalībvalstīs.

 2. galvenā darbība: EDAK turpinās sekmēt atbilstības mehānismu izstrādi un ieviešanu pārziņiem
un apstrādātājiem: tiks ieguldītas lielākas pūles un resursi, jo īpaši organizējot īpašus seminārus
un personāla apmācības, lai stimulētu atbilstības nodrošināšanas veicināšanas rīku, jo īpaši rīcības
kodeksu un sertifikātu, izstrādi.

 3. galvenā darbība: EDAK veicinās kopīgu rīku izstrādi plašākai sabiedrībai un iesaistīsies izpratnes
veicināšanas un informēšanas pasākumos: EDAK jau izdod pamatnostādnes un atzinumus, kas
paredzēti profesionāļiem ar plašām ekspertu līmeņa zināšanām. Balstoties uz valsts līmenī jau
pieejamajiem resursiem, kolēģija izstrādās rīkus, kas īpaši pielāgoti profesionāļiem, kuri nav
eksperti, piemēram, MVU, un datu subjektiem, jo īpaši bērniem.

3 2. PĪLĀRS. ATBALSTS EFEKTĪVAI IZPILDEI UN EFEKTĪVAI SADARBĪBAI
STARP VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒM

6. EDAK ir pilnībā apņēmusies atbalstīt visu valstu uzraudzības iestāžu sadarbību, kuras strādā kopā
Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu izpildes panākšanai. Mēs vienkāršosim iekšējos procesus,
apvienosim zināšanas un sekmēsim labāku koordinēšanu. Mēs esam iecerējuši ne tikai nodrošināt
efektīvāku sadarbības un konsekvences mehānismu darbību, bet arī tieksimies izveidot patiesu ES
mēroga izpildes kultūru uzraudzības iestāžu vidū.

 1. galvenā darbība: sekmēt un atvieglot visu VDAR VII nodaļā un TAD VII nodaļā nostiprināto
sadarbības rīku izmantošanu, novērst nepilnības vai atšķirības starp valstu izpildes
procedūrām, kā arī pastāvīgi izvērtēt un uzlabot šo rīku efektivitāti un lietderību. Turpmāka
galveno jēdzienu vienotas piemērošanas sekmēšana sadarbības procedūrā un saziņas
stiprināšana starp uzraudzības iestādēm.

 2. galvenā darbība: īstenot Koordinētu izpildes sistēmu (CEF) ar mērķi atvieglot kopīgu rīcību
elastīgā, bet koordinētā veidā, sākot no kopīgas izpratnes veidošanas un informācijas
apkopošanas līdz vērienīgām pārbaudēm un kopīgām izmeklēšanām. CEF atvieglos izpildes
darbību koordināciju, pamatojoties uz kopīgi noteiktām prioritātēm un izmantojot kopējas
metodes.

 3. galvenā darbība: izveidot kā pilotprojektu Ekspertu atbalsta grupu (SPE) ar mērķi dalīties ar
kompetenci kā materiālu atbalstu, kas būtu noderīga nozīmīgu kopīgu interešu izmeklēšanas
un izpildes darbībām, un uzlabot sadarbību un solidaritāti starp visām uzraudzības iestādēm,
stiprinot un papildinot atsevišķu uzraudzības iestāžu stiprās puses un risinot operatīvās
vajadzības.
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4 3. PĪLĀRS. PAMATTIESĪBĀS BALSTĪTA PIEEJA JAUNĀM
TEHNOLOĢIJĀM

7. Personas datu aizsardzība palīdz nodrošināt tehnoloģiju, jaunu uzņēmējdarbības modeļu un
sabiedrības attīstību atbilstoši mūsu vērtībām, piemēram, cilvēka cieņa, autonomija un brīvība. EDAK
pastāvīgi uzraudzīs jaunās un gaidāmās tehnoloģijas un to iespējamo ietekmi uz personu
pamattiesībām un ikdienas dzīvi. Datu aizsardzībai būtu jāsniedz ieguvums visiem cilvēkiem, jo īpaši
attiecībā uz apstrādes darbībām, kas rada vislielāko risku personu tiesībām un brīvībām (piemēram, lai
novērstu diskrimināciju). Mēs palīdzēsim veidot Eiropas digitālo nākotni atbilstoši mūsu kopīgajām
vērtībām un noteikumiem. Mēs turpināsim strādāt ar citiem regulatoriem un politikas veidotājiem, lai
veicinātu regulējuma saskaņotību un uzlabotu personu aizsardzību.

 1. galvenā darbība: Jaunu tehnoloģiju novērtēšana: proaktīva kopēju nostāju un norādījumu
uzraudzība, novērtēšana un izveide attiecībā uz jaunu tehnoloģiju izmantojumu tādās jomās
kā mākslīgais intelekts (AI), biometrija, profilēšana, reklāmas tehnoloģija un pastāvīga esošo
nostāju izvērtēšana attiecībā uz izmantojumu, piemēram, mākoņpakalpojumu, blokķēžu u. c.

 2. galvenā darbība: Integrētas datu aizsardzības, datu aizsardzības pēc noklusējuma un
atbildības pastiprināšana: sniegt skaidrus norādījumus par to, kā efektīvi īstenot datu
aizsardzības principus, ko personas ir tiesīgas sagaidīt un ko organizācijas var darīt, lai vēl vairāk
uzlabotu personu iespējas kontrolēt savus personas datus un pierādītu pienākumu izpildi.

 3. galvenā darbība: pastiprināt iesaisti un sadarbību ar citiem regulatoriem (piemēram,
patērētāju tiesību aizsardzības un konkurences iestādēm) un politikas veidotājiem, lai
nodrošinātu, ka personas saņem optimālu aizsardzību, un novērstu kaitējumu, tostarp, ja tas
ir nepieciešams vai lietderīgi, atklāti apspriežot jaunu tiesību aktu priekšlikumus vai jaunus
projektus.

5 4. PĪLĀRS. GLOBĀLA MĒROGA DIMENSIJA

8. EDAK ir apņēmusies noteikt un sekmēt augstus ES un globāla mēroga standartus starptautiskai datu
nosūtīšanai uz trešām valstīm privātajā un publiskajā sektorā, tostarp tiesībaizsardzības nozarē. Mēs
pastiprināsim sadarbību ar starptautisko sabiedrību, lai sekmētu ES datu aizsardzības modeli globālā
mērogā un nodrošinātu efektīvu personas datu aizsardzību ārpus ES robežām.

 1. galvenā darbība: Sekmēt nosūtīšanas rīku izmantošanu, nodrošinot būtībā līdzvērtīgu
aizsardzības līmeni, un veicināt izpratni par to praktisko ieviešanu: izstrādāt un sniegt papildu
praktiskus norādījumus par to, kā šie nosūtīšanas rīki, jo īpaši jaunie, var uzturēt no EEZ uz
trešām valstīm pārsūtītu personas datu augstu aizsardzības līmeni, ņemot vērā ar trešo valstu
valsts iestāžu piekļuvi personas datiem saistītos riskus un nepieciešamību nodrošināt
izpildāmas tiesības, efektīvas pārsūdzības iespējas un aizsardzības pasākumus attiecībā uz
tālāku nosūtīšanu.

 2. galvenā darbība: Sadarbība ar starptautisko sabiedrību: EDAK un tās locekļi centīsies
iesaistīties dialogā ar starptautiskām organizācijām un iestāžu tīkliem, uzņemoties vadību datu
aizsardzībā un sekmējot augstus aizsardzības standartus visā pasaulē.
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 3. galvenā darbība: atvieglot EDAK locekļu un trešo valstu uzraudzības iestāžu savstarpējo
iesaisti, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai izpildes lietās, iesaistot pārziņus/apstrādātājus,
kuri atrodas ārpus EEZ.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā

priekšsēdētāja

(Andrea Jelinek)


