Европейски комитет по защита на данните

Кои сме ние
Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) започна дейността си на 25 май 2018 г. с
влизането в сила на Общия регламент относно защита на данните и е със седалище в гр.
Брюксел. ЕКЗД е независим европейски орган и юридическо лице, което допринася за
съгласуваното прилагане на правилата за защита на данните в целия Европейски съюз и
насърчава сътрудничеството между надзорните органи. ЕКЗД заменя Работната група по член
29, в която преди участваха надзорните органи в ЕС, ЕНОЗД и Европейската комисия.
ЕКЗД е съставен от ръководителите на надзорните органи и Европейския надзорен орган по
защита на данните (ЕНОЗД) или от техните представители. ЕКЗД разполага със секретариат,
осигурен от ЕНОЗД. Условията на сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД са уредени с
Меморандум за разбирателство.

Мисия
ЕКЗД се придържа към следната мисия:





ЕКЗД има за цел да осигурява съгласувано прилагане в Европейския съюз на Общия
регламент относно защитата на данните и на европейската Директива относно
правоприлагането.
Можем да приемаме европейски закони за защита на данните, както и становища, насоки
и решения, насочени към съгласувано тълкуване на правата и задълженията на всички.
По силата на ОРЗД имаме и правомощията да приемаме задължителни решения, насочени
към националните надзорни органи с цел осигуряване на съгласувано прилагане на ОРЗД.
Работим в съответствие с нашия правилник за дейността и ръководните принципи,
съдържащи се в ОРЗД.

Функции и задължения
Ние имаме правомощия:





да даваме общи указания (включително чрез насоки, становища, препоръки и най-добри
практики) за изясняване на правото за защита на данните;
да предоставяме съвети на Европейската комисия по всякакви въпроси, свързани със
защитата на личните данни и относно всяко предложено законодателство в Европейския
съюз да приемаме решения и становища по механизма за съгласуваност по случаи,
засягащи трансграничната защита на данните;
да насърчаваме сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добри
практики между националните надзорни органи.
Освен това публикуваме годишен отчет за дейността си, който се оповестява публично и се
изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

