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Europos duomenų apsaugos valdyba (toliau – EDAV) yra 

nepriklausoma Europos įstaiga, įsteigta Bendruoju duomenų 

apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), o jos tikslas – 

užtikrinti nuoseklų duomenų apsaugos taisyklių taikymą 

visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Šio tikslo ji siekia 

skatindama nacionalinių priežiūros institucijų (toliau – PI) 

bendradarbiavimą ir skelbdama bendras EEE masto gaires dėl 

duomenų apsaugos taisyklių aiškinimo ir taikymo.

Europos duomenų apsaugos valdybą sudaro ES PI vadovai 

ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (toliau 

– EDAPP).  EEE šalių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) 

PI taip pat yra EDAV narės, nors jos neturi balsavimo teisės. 

Europos Komisija ir Europos laisvosios prekybos asociacijos 

priežiūros Institucija svarstant su BDAR susijusius klausimus 

turi teisę dalyvauti EDAV veikloje ir posėdžiuose, tačiau neturi 

balsavimo teisių. EDAV yra įsikūrusi Briuselyje.

Europos duomenų apsaugos valdyba turi sekretoriatą, kurio 

veiklą užtikrina Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas (toliau – EDAPP). Susitarimo memorandume 

nustatytos EDAV ir EDAPP bendradarbiavimo sąlygos. 

https://edpb.europa.eu/edpb_lt
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://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_lt
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1. SVARBIAUSI 2021 M. KLAUSIMAI

1.1. GAIRĖS PO SPRENDIMO 
BYLOJE „SCHREMS II“

EDAV, rengdama gaires po Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimo byloje C-311/18 „Schrems II“, kartu 
su EDAPP priėmė rekomendacijas ir bendrą nuomonę. 
Atnaujintos Rekomendacijos 01/2020 dėl priemonių 
duomenų perdavimo priemonėms papildyti, siekiant užtikrinti 
atitikį ES asmens duomenų apsaugos lygiui, buvo parengtos 
po viešų konsultacijų. Jos papildo Europos Komisijos 
sutarčių standartines sąlygas dėl duomenų perdavimo 
trečiosioms šalims ir su jomis dera. EDAPP ir EDAV bendroje 
nuomonėje Nr. 02/2021 dėl sutarčių standartinių sąlygų, 
nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims, 
pateikiamos rekomendacijos eksportuotojams, kaip teisingai 
taikyti sutarčių standartines sąlygas atsižvelgiant į naujus 
BDAR reikalavimus ir sprendimą byloje „Schrems II“.

1.2. EDAV IR EDAPP BENDRA NUOMONĖ 
DĖL DIRBTINIO INTELEKTO AKTO

Paskelbus Europos Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, 
kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto (toliau – 
DI) taisyklės, EDAV ir EDAPP priėmė bendrą nuomonę Nr. 
05/2021 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto 
taisyklės (Dirbtinio intelekto aktas). Bendroje nuomonėje 
aptariami klausimai, susiję su pasiūlymo taikymo sritimi, 
rizika grindžiamu požiūriu ir suderinimu su BDAR, taip pat 
su draudžiamu DI naudojimu, didelės rizikos DI sistemomis, 
valdymu ir Europos dirbtinio intelekto valdyba, apribota 
bandomąja reglamentavimo aplinka ir sąveika su duomenų 
apsaugos sistema.

1.3. PRIVALOMAS SPRENDIMAS 
DĖL „WHATSAPP IRELAND“ 
PAGAL BDAR 65 STRAIPSNĮ

EDAV priėmė privalomą sprendimą, grindžiamą BDAR 65 
straipsnio 1 dalies a punktu, kuriuo buvo siekiama išspręsti 
problemą, susijusią su tuo, kad nesutarta dėl tam tikrų Airijos 
PI – vadovaujančios priežiūros institucijos (toliau – VPI) dėl 
„WhatsApp Ireland Ltd.“ (toliau – „WhatsApp IE“) priimto 
sprendimo projekto ir dėl vėlesnių nemažo skaičiaus susijusių 
priežiūros institucijų (toliau – SPI) pareikštų prieštaravimų. 
EDAV padarė išvadą, kad Airijos PI turėtų iš dalies pakeisti 
savo sprendimo dėl „WhatsApp IE“ projektą dėl skaidrumo 
pažeidimų, duomenų tvarkymo operacijų atitikties užtikrinimo 
laikotarpio ir baudos apskaičiavimo.

1.4. PIRMAS SKUBUS PRIVALOMAS 
SPRENDIMAS PAGAL 
BDAR 66 STRAIPSNĮ

EDAV priėmė pirmąjį skubų sprendimą pagal BDAR 66 
straipsnio 2 dalį, gavusi Hamburgo PI, kuri pagal BDAR 66 
straipsnio 1 dalį nustatė laikinąsias priemones „Facebook 
Ireland Ltd.“ (toliau – „Facebook IE“), prašymą. Laikinosiomis 
priemonėmis „Facebook IE“ buvo uždrausta tris mėnesius 
tvarkyti „WhatsApp“ naudojančių Vokietijos gyventojų 
duomenis pačios „Facebook IE“ tikslais, po to, kai buvo 
pakeistos „WhatsApp IE“ naudotojams Europoje taikomos 
paslaugų teikimo sąlygos ir privatumo politika.

EDAV nusprendė, kad sąlygos, kuriomis remiantis būtų galima 
įrodyti, kad buvo pažeistas BDAR, ir skubiai priimti  galutines 
priemones, nebuvo įvykdytos, todėl Airijos PI neturi nustatyti 
galutinių priemonių „Facebook IE“. Tačiau EDAV paprašė 
Airijos PI prioriteto tvarka atlikti teisės aktais nustatytą tyrimą, 
siekiant nustatyti, ar tokia duomenų tvarkymo veikla buvo 
vykdoma, ir, jei taip, ar tam būta tinkamo teisinio pagrindo 
pagal BDAR 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį, 
ir išsamiau išnagrinėti „Facebook IE“ vaidmenį. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_lt


5

2021 m. EDAV metinė ataskaita

1.5. EDAV NUOMONĖS DĖL JK SPRENDIMŲ 
DĖL TINKAMUMO PROJEKTŲ

2021 m. EDAV paskelbė dvi nuomones dėl Europos Komisijos 
įgyvendinimo sprendimų dėl tinkamos asmens duomenų 
apsaugos Jungtinėje Karalystėje projektų ir rekomendacijas 
dėl tinkamumo kriterijaus pagal Teisėsaugos direktyvą (toliau 
– TD).

Nuomonė Nr. 14/2021  yra susijusi su tinkama asmens 
duomenų apsauga JK pagal BDAR. Joje vertinami bendrieji 
Jungtinės Karalystės teisinės sistemos duomenų apsaugos 
aspektai. Nuomonėje taip pat nagrinėjama Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijų prieiga prie asmens duomenų, perduotų 
iš EEE šalių į Jungtinę Karalystę teisėsaugos ir nacionalinio 
saugumo tikslais. Nuomonė Nr. 15/2021  taip pat yra susijusi 
su tinkama asmens duomenų apsauga JK, tačiau ji pagrįsta 
TD. Joje sprendimo dėl tinkamumo projektas nagrinėjamas 
atsižvelgiant į Rekomendacijas Nr. 01/2021, taip pat į 
atitinkamą teismų praktiką, kuri atsispindi Rekomendacijose 
Nr. 02/2020 dėl Europos pagrindinių garantijų taikant 
stebėjimo priemones. Tai pirmas Europos Komisijos pateiktas 
ir EDAV įvertintas įgyvendinimo sprendimo dėl trečiosios 
valstybės tinkamumo pagal TD projektas. Rekomendacijose 
Nr. 01/2021 dėl tinkamumo kriterijaus pagal TD teikiamos 
rekomendacijos Europos Komisijai dėl duomenų apsaugos 
lygio trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose pagal 
TD.

2.             EUROPOS DUOMENŲ 
APSAUGOS VALDYBOS VEIKLA 
2021 M.

Siekdama užtikrinti nuoseklų BDAR taikymą visoje EEE, EDAV 
pateikia bendras gaires, kuriomis siekiama išaiškinti Europos 
duomenų apsaugos teisės aktus. 2021 m. EDAV priėmė 14 
gairių ir rekomendacijų  tokiomis temomis kaip pranešimai 
apie duomenų pažeidimus, elgesio kodeksai kaip duomenų 
perdavimo priemonės, kredito kortelių duomenų saugojimas, 

virtualieji balso padėjėjai ir konkretūs BDAR terminai. Šešias iš 
šių gairių ir rekomendacijų EDAV priėmė po viešų konsultacijų.

EDAV taip pat atliko 15 konsultacijų dėl teisės aktų arba 
priėmė pareiškimų, skirtų ES teisės aktų leidėjams arba 
valstybėms narėms.

Siekdama užtikrinti, kad nacionalinės PI nuosekliai taikytų 
BDAR, EDAV paskelbė nuomones dėl nuoseklumo. 2021 m. 
ji paskelbė 35 nuomones pagal BDAR 64 straipsnį. Dauguma 
šių nuomonių buvo susijusios su sprendimų dėl įmonėms 
privalomų taisyklių projektais, elgesio kodekso stebėsenos 
įstaigos arba sertifikavimo įstaigos akreditavimo reikalavimų 
projektais, taip pat standartinių sutarčių sąlygų projektais.

3.             PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ 
VEIKLA 2021 M.

Nacionalinės PI yra nepriklausomos valdžios institucijos, 
užtikrinančios, kad duomenų apsaugos teisės aktai būtų 
taikomi nuosekliai.  Jos atlieka labai svarbų vaidmenį 
užtikrinant asmenų teises į duomenų apsaugą, visų pirma 
naudodamosi įgaliojimais imtis taisomųjų veiksmų. EDAV 
interneto svetainėje nurodoma keletas PI priežiūros veiksmų, 
susijusių su BDAR vykdymo užtikrinimu nacionaliniu lygmeniu. 
EDAV taip pat tvarko nacionalinių PI sprendimų, priimtų pagal 
vieno langelio sistemos bendradarbiavimo procedūrą (BDAR 
60 straipsnis registrą.

3. 1.        TARPVALSTYBINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Viena iš PI užduočių – koordinuoti sprendimų priėmimą 
tarpvalstybinio duomenų tvarkymo bylose.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. duomenų bazėje 
buvo 506 tarpvalstybinės bylos, iš kurių 375 buvo susijusios su 
skundu, o 131 – su kitomis priežastimis, pavyzdžiui, tyrimais, 
teisiniais įsipareigojimais ir (arba) žiniasklaidos pranešimais.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_lt
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_lt
https://edpb.europa.eu/news/news_lt?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_lt
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Įgyvendinant vieno langelio mechanizmą, VPI ir SPI privalo 
bendradarbiauti. VPI vadovauja tyrimui ir atlieka vieną iš 
svarbiausių vaidmenų, kad būtų pasiektas SPI sutarimas, taip 
pat imasi veiksmų, kad būtų priimtas suderintas sprendimas 
dėl duomenų valdytojo arba tvarkytojo. Nuo 2021 m. sausio 1 
d. iki gruodžio 31 d. buvo parengti 209 sprendimų projektai, iš 
kurių 141 – galutiniai sprendimai.

Savitarpio pagalbos procedūra leidžia priežiūros institucijoms 
prašyti informacijos iš kitų priežiūros institucijų arba reikalauti 
kitų veiksmingo bendradarbiavimo priemonių, pavyzdžiui, 
išankstinių leidimų ar tyrimų. Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. priežiūros institucijos pradėjo 243 oficialias 
savitarpio pagalbos procedūras ir 2418 savanoriškas savitarpio 
pagalbos procedūras.

4.           KONSULTACIJOS SU 
SUINTERESUOTAISIAIS 
SUBJEKTAIS

EDAV atliko apklausą, kuri yra metinės EDAV veiklos pagal 
BDAR 71 straipsnio 2 dalį peržiūros dalis. Klausimai buvo susiję 
su EDAV darbu ir rezultatais 2021 m., daugiausia dėmesio 
skiriant jos gairėms ir rekomendacijoms, siekiant suprasti, 
kokiu mastu suinteresuotieji subjektai mano, kad EDAV gairės 
yra naudingos aiškinant BDAR nuostatas, ir siekiant nustatyti 
būsimus būdus, kaip geriau remti asmenis ir organizacijas 
jiems sąveikaujant su ES duomenų apsaugos sistema.

5.            2022 M. STRATEGIJA IR TIKSLAI

EDAV 2021–2023 m. strategija apima keturis pagrindinius 
ramsčius, kurių kiekvienam priskirta po tris pagrindinius 
veiksmus šiems tikslams pasiekti. 2021 m. pradžioje EDAV 
priėmė savo dvejų metų 2021–2022 m. darbo programą pagal 
EDAV darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnį. Darbo programoje 
vadovaujamasi strategijoje nustatytais prioritetais, ir jie bus 
praktiškai įgyvendinami.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_lt
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_lt.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_lt


7

2021 m. EDAV metinė ataskaita

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pašto adresas:
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Biuro adresas:
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels


