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1. Miért jelentkezett a posztra, és miért tartja magát alkalmasnak a tisztség betöltésére?

Arra a kérdésre, hogy miért pályáztam meg az Európai Adatvédelmi Biztos pozícióját, és mi a
fő motivációm, egyszerű választ tudok adni: a privacy védelme. Már fiatal jogászként nagy
hatást gyakorolt rám a privacy joga, és azok a lehetőségek, amelyek az adatvédelemben rejlenek
az emberek életminőségének javítása terén. Egész eddigi szakmai pályafutásomat a
személyes adatok védelmének szenteltem, az adatvédelmi joggal foglalkozom napi szinten
csaknem 17 éve. A következő EDPS-ként ezt a munkát szeretném folytatni, továbbra is teljes
elkötelezettséggel a privacy körébe tartozó adatok magas szintű védelme érdekében. EDPS-
ként is azt a célt kívánom megvalósítani, hogy az adatok védelme az Unión belül mindenki
számára valósággá válhasson mindennapi élete során.

Az életrajzom jó áttekintést nyújt az európai adatvédelmi ügyekben való részvételemről. Ebben
az írásbeli válaszban a következőket szeretném kiemelni:

– 2006-2007-ben nemzeti szakértőként dolgoztam az EDPS-nél. Ez a másfél éves
időszak lehetőséget adott arra, hogy az EDPS munkájában részt vegyek, és első kézből
nyerjek betekintést az Európai Unió adatvédelmi felügyeleti hatóságának munkájába.

– Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége idején betöltött szerepem. Ebben az
időszakban, 2011 első szemeszterében a DAPIX munkacsoportot elnököltem.
Elnökségem idején fogadta el a Tanács azokat a következtetéseket, amelyeket az
Európai Bizottságnak az adatvédelmi reform kapcsán kiadott közleményére válaszként
fogalmaztak meg a tagállami kormányok. Ez még a GDPR-t megelőző időszakra esett,
de már része volt azoknak a hosszú vitáknak, amelyek évekkel később az új jogi keret
kialakításához vezettek.

– Rendszeres résztvevője vagyok az Európai Adatvédelmi Testület üléseinek. A
Testületen belül működő Cooperation Szakértői Alcsoportot1 már 2015 óta

1 2018. május 25-ét megelőzően a 29-es Munkacsoporton belül működött.
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elnökölöm. Ez a Szakértői Alcsoport az adatvédelmi felügyeleti hatóságok
együttműködéséhez kapcsolódóan számos dokumentumot szövegezett meg.

A fentiek alapján is látható, hogy a szakmai tapasztalatom releváns az EDPS pozíciója
kapcsán. Az adatvédelmi hatóságok közötti hálózat aktív tagjaként megfelelő jelöltnek
tartom magam. Az Európai Adatvédelmi Testületben, illetve a 29-es Munkacsoportban zajló
munkából hosszú ideje kiveszem a részemet, amely – kiegészülve a tagállami hatósági
tapasztalatommal – biztos hátteret nyújt ahhoz, hogy az EDPS feladatait magas szakmai
standardok szerint tudjam ellátni.

Az Európai Adatvédelmi Biztos az Európai Unióban, de globális szinten is széles körű
hallgatóságot ér el. Ez egy olyan kihívás, amely rendkívül motiváló a számomra. Örömmel
vállalom az ezzel járó felelősséget. Biztos vagyok abban, hogy az EDPS Titkárságának
professzionális és elkötelezett munkatársaival ezeket a célokat el tudjuk érni.

A polgárok szolgálata érdekében az Európai Unió rendelkezésére állok.

2. Mi az elképzelése az európai adatvédelmi biztos jövőbeli vezetői hatásköréről? Térjen
ki arra is, hogy milyen kihívásokra számít, és mely prioritásokat szánna e független
hatóságnak!

Az EDPS jövője kapcsán szólni kell a privacy jövőjéről is. Megítélésem szerint továbbra is
megfigyelhető lesz az a tendencia, hogy a technológia változásai társadalmi változásokat is
okoznak. A felhasználók magatartása jelentősen befolyásolja mások magánéletét és társadalmi
helyzetét. Ebben a környezetben kell minden adatvédelmi hatóságnak ellátnia feladatait. Az
elmúlt években elkezdett és részben még le nem zárult jogalkotási folyamat befejezése sürgető
feladat. A következő években nem valamiféle radikális adatvédelmi reformra, hanem a
megkezdett munka befejezésére és a meglévő szabályok következetes és hatékony
érvényesítésére van szükség. Mindennek figyelembevételével az EDPS következő időszakára
nézve a következő prioritásokat azonosíthatjuk:

– A hatékony jogérvényesítés érdekében a technológiai és társadalmi változások
figyelemmel kísérése

– A személyes adat áruként, fizetőeszközként való használatának elemzése

– Az egyének védelme érdekében az adatvédelmi, fogyasztóvédelmi és a
versenyhatóságok együttműködésének elősegítése.

Mint minden adatvédelmi hatóságnak, így az EDPS-nek is küldetése a privacy és a személyes
adatok védelme, a polgárok életminőségének javítása. Magaménak érzem azokat az
értékeket, amelyeket az EDPS 2014-2019-es időszakra szóló stratégiája meghatározott:
integritás, transzparencia, pártatlanság és pragmatizmus. Az EDPS-t ezen értékek alapján
vezetném, és elvárnám annak érvényesítését az EDPS minden munkatársától. A személyzeti
stratégia részeként minél több olyan kollégát vonnék be az EDPS munkájába, például nemzeti
szakértőként, akik valamely tagállami adatvédelmi hatóságnál dolgoznak. Ez a tapasztalat-
megosztás és szoros együttműködés kölcsönösen kedvező eredményre vezet.

Az EDPS-nek kötelező feladata, hogy az Európai Unió jogalkotási aktusait véleményezi.
Ezen a téren az EDPS-nek továbbra is kiszámítható partnernek kell maradnia és a jogalkotási



DV\1192317HU.docx 3/4 PE643.124v01-00

HU

folyamat minden fázisában elérhetőnek kell lennie a társjogalkotókkal való egyeztetések
céljából. A jogalkotás terén az EDPB és az EDPS közötti jó együttműködést fenn kell tartani.

Az ellenőrzés és a kikényszerítés terén olyan stratégiát fogok kidolgozni, amely megjelöli a
prioritásokat, és kijelöli azokat az adatkezeléseket, amelyek a megelőző évek tapasztalatai
alapján különös figyelmet érdemelnek. A stratégia végrehajtásában előnyt élveznek azok a
konzultációk, amelyek a még meg nem kezdett adatkezelések jogszerűségét elősegíthetik.
A bel- és igazságügyi területen a tagállami hatóságokkal való ellenőrzéseket a jövőben is össze
kell hangolni.

Az adatvédelem végső soron az egyén védelmére irányul. A versenyjogi és a fogyasztóvédelmi
szabályok bizonyos esetekben átfedésben vannak az adatvédelmi szabályokkal. A közös
ügyekben a felelősségek szétválasztása fontos kérdés marad a jövőben is, ezért az EDPS Digital
Clearinghouse kezdeményezését folytatni kell.

Az EDPS a privacy védelmének erősítésében az egyik kulcsszereplő nem csak az Európai
Unióban, hanem azon túl is. Az EDPS-nek globális szerepe és felelőssége is van. A világban
minden szereplő szembesül az adatvédelem növekvő jelentőségével. Keresik azokat a
partnereket, akik egyfajta útmutató, „világítótorony” szerepet töltenek be. Ez elkerülhetetlenül
az adatvédelmi hatóságok, például az EDPS feladata, és az elvárások akkor teljesíthetők, ha
elegendő személyzet és pénzügyi forrás áll rendelkezésre. Ez kihívást jelenthet az EDPS
számára.

Nyilvános vitát kezdeményeznék abban a kérdésben, hogy miként ragadható meg az adatok
értéke a gazdasági folyamatokban, és az adatok használata alapján egyfajta privacy-adó
kérdéseit is meg kell vizsgálni. A privacy körébe eső adatokból szerzett haszonra adó
kivetését kell megfontolni, különösen a technológiai óriások esetében.

3. Hogyan szándékozik betölteni az európai adatvédelmi biztosnak a bel- és igazságügyi
ügynökségek felügyelete tekintetében jogilag kijelölt szerepét, és mi a véleménye a
személyes adatoknak a bel- és igazságügyi ügynökségek által végrehajtott cseréjéről,
különös tekintettel a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításának
felügyeletére?

Az Európai Unió megítélése nagyban függ a bel- és igazságügyi politikák (JHA) sikerétől, ezért
minden intézmény részéről különös figyelmet érdemelnek. Az igazságügyi és a belügyi
területen működő ügynökségek egy része nagyszámú személyes adatot kezel, különösen is
az EU-LISA. Az ellenőrzések középpontjában a biztonság és a privacy közötti megfelelő
egyensúly megtalálása áll. Ez a terület a kikényszerítésre vonatkozó stratégiámban fontos
helyen áll.

Az Europol ellenőrzése dedikáltan az EDPS feladata, ennek során a következő eszközökkel
kívánok élni. Az EDPS és az Europol közötti hatékony együttműködés érdekében rendszeres
találkozókat kell tartani, amelyek során meg lehet vitatni minden tervezett adatkezelést
érintő adatvédelmi kérdést. Ez a beépített adatvédelem elvének érvényre juttatását is
szolgálja.

Az Europol tevékenységének rendszeres ellenőrzése szintén fontos eszköz, amelybe a
tagállami szakértőket is hasznos bevonni. Akár önállóan, akár az ellenőrzések
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utóellenőrzéseként is szolgálhat a távoli ellenőrzés. Az előzetes ellenőrzések a tervezett és
fokozott kockázattal járó adatkezelések esetében adnak lehetőséget a kockázatok azonosítására
és kezelésére. Ez is egy fontos eszköz a jogszabályoknak való megfelelés biztosítására.

Az évente kétszer ülésező Europol Cooperation Board titkárságát az EDPS biztosítja. Ez a
fórum kínál lehetőséget az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok hatóságok közötti
kicserélésére. A Joint Parliamentary Scrutiny Group demokratikus kontroll lehetőségét építi
be a rendszerbe. Ennek támogatása az EDPS-nek is feladata.

A bel- és igazságügyi területen működő ügynökségek által végzett adatkezelés jogszerűségének
ellenőrzése az EDPS és a tagállami hatóságok együttműködését is igényli. Míg a központi
egységnél kezelt adatállományokhoz köthető adatkezelés ellenőrzését a fentiekben leírt
eszközökkel képzelem el, addig a tagállami szinten megvalósuló adatkezelések ellenőrzése, így
a központi egységtől kapott adatok felhasználása a tagállami adatvédelmi hatóságok
hatáskörébe esik. E két hatáskör gyakorlását össze kell hangolni a hatékonyság érdekében.
Erre szolgálnak jelenleg is az ellenőrzést koordináló csoportok (Supervision Coordination
Groups), amelyek titkárságát az EDPS biztosítja. E szerepében is erősítenie kell a
koordinációt a tagállami és az uniós szintű ellenőrzések terén.

Véleményem szerint az Európai Unió intézményei közötti adatcsere előfeltétele a feladatok
hatékony ellátásának, annak érdekében, hogy a szabadságon, biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség napi valóság lehessen a polgárok számára. Az adatok szabad
áramlása az Unión belül tehát egy magától értetődő jelenség, és a magas szintű védelem mellett
ennek minden feltételét biztosítani kell.

Ami a harmadik országokat illeti, az adatok védelmének szintje a világ országainak csak egy
kis részében nyerte el a megfelelőséget az Európai Bizottság határozataiban. Ilyen esetekben a
megfelelőséget biztosító más eszközök játszanak fontos szerepet. Tekintettel arra, hogy
ilyenkor az adattovábbítás az Európai Unióból indul, ezért ez a művelet minden esetben az
adatvédelmi hatóságok ellenőrzési körébe esik. A tagállami adatvédelmi hatóságokkal
összehangolt és rendszeres ellenőrzéseket kell végrehajtani, a hatóságok e hatáskörét a
Schrems-ítélet is kiemelte. Az EU JHA politikáinak eredményességét növeli, ha a
megfelelőség minél több állam, illetve nemzetközi szervezet esetében érvényesül, ezért ennek
elősegítését és támogatását fontos feladatnak tekintem. A harmadik országok viszonylatában az
adatcsere bővülése azonban nem járhat a védelmi szint csökkenésével.


