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Kandidato Endre SZABÓ klausymas

1. Paaiškinkite, kodėl nusprendėte kandidatuoti į šias pareigas ir manote, kad esate joms
tinkamas?

Mano atsakymas į klausimą, kodėl nusprendžiau kandidatuoti į Europos duomenų apsaugos
priežiūros pareigūno (EDAPP) pareigas ir kas mane labiausiai motyvuoja, yra paprastas – tai
siekis užtikrinti privatumo apsaugą. Privatumo teisė ir tai, kaip duomenų apsauga gali
pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, didžiulį poveikį man padarė dar būnant jaunam
teisininkui. Asmens duomenų apsaugai paskyriau visą savo profesinę karjerą: beveik 17 metų
duomenų apsaugos teisė yra darbas, kurį dirbu kasdien. Perėmęs EDAPP pareigas, norėčiau
šį darbą tęsti ir likčiau visapusiškai įsipareigojęs užtikrinti, kad privatūs duomenys būtų
saugomi vadovaujantis aukšto lygio standartais. Tapęs EDAPP taip pat imčiausi veiksmų, kad
duomenų apsauga taptų realia kiekvieno ES gyventojo kasdienio gyvenimo dalimi.

Mano gyvenimo aprašyme pateikiama išsami mano veiklos sprendžiant su duomenų apsauga
Europoje susijusius klausimus apžvalga. Šiame raštu pateikiamame atsakyme ypatingą dėmesį
norėčiau atkreipti į keletą toliau pateikiamų akcentų.

– Nacionalinio eksperto pareigos EDAPP tarnyboje, kurias ėjau 2006–2007 m. Šiuo
18 mėnesių trukusiu laikotarpiu turėjau galimybę dalyvauti EDAPP darbe ir savo
akimis pamatyti, kaip veikia Europos Sąjungos duomenų apsaugos priežiūros
institucija.

– Mano vaidmuo Vengrijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu.
Šiuo laikotarpiu – 2011 m. pirmąjį pusmetį – pirmininkavau Keitimosi informacija
ir duomenų apsaugos darbo grupei. Mano pirmininkavimo laikotarpiu Taryba
priėmė išvadas, kurias valstybių narių vyriausybės parengė atsižvelgdamos į Europos
Komisijos komunikatą dėl duomenų apsaugos reformos. Tai buvo iki priimant
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, tačiau dėl jo jau vyko ilgos diskusijos, po
daugybės metų atvėrusios kelią naujos teisinės sistemos sukūrimui.

– Reguliarus dalyvavimas Europos duomenų apsaugos valdybos posėdžiuose. Nuo
2015 m. pirmininkauju šios valdybos ekspertų grupei bendradarbiavimo



PE643.124v01-00 2/4 DV\1192317LT.docx

LT

klausimais1. Ekspertų grupė yra parengusi ne vieną dokumentą, susijusį su duomenų
apsaugos priežiūros institucijų bendradarbiavimu.

Kaip galima įsitikinti iš to, kas išdėstyta pirmiau, mano profesinė patirtis būtų naudinga
einant EDAPP pareigas. Būdamas aktyvus duomenų apsaugos institucijų tinklo narys,
laikau save tinkamu būti paskirtu į minėtąsias pareigas. Ilgą laiką nenuilsdamas dirbau Europos
duomenų apsaugos valdyboje ir 29 straipsnio darbo grupėje, o tai – ir mano patirtis, įgyta
dirbant valstybės narės institucijoje – suteikia man tvirtą pagrindą EDAPP užduotims atlikti
vadovaujantis aukščiausiais profesiniais standartais.

EDAPP darbas apeliuoja į plačią auditoriją ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame
pasaulyje. Mano nuomone, šis iššūkis ypač motyvuoja. Būčiau nepaprastai laimingas
prisiimti su tuo susijusią atsakomybę. Esu tikras, kad kartu su profesionaliais ir atsidavusiais
EDAPP sekretoriato darbuotojais galėsiu pasiekti išsikeltus tikslus.

Esu pasirengęs dirbti Europos Sąjungai ir tarnauti jos piliečiams.

2. Kokią viziją esate numatęs institucijos, kuriai vadovautumėte tapęs EDAPP, ateičiai,
įskaitant potencialius iššūkius, su kuriais tikėtumėtės susidurti, ir šios nepriklausomos
institucijos prioritetus?

Svarbi bet kurios diskusijos apie EDAPP ateitį dalis turi būti privatumo ateitis. Manau, kad
stipri išliks socialinių permainų per technologinius pokyčius tendencija. Naudotojų elgsena
daro nemažą poveikį kitų asmenų privačiam gyvenimui ir jų socialinei padėčiai.
Atsižvelgdamos į šį kontekstą, savo pareigas turi atlikti visos duomenų apsaugos institucijos.
Būtina skubiai baigti pastaraisiais metais pradėtą, tačiau iki galo taip ir nebaigtą teisėkūros
procesą. Ateinančiais metais svarbi bus ne radikali duomenų apsaugos reforma, o būtinybė
baigti pradėtą darbą ir užtikrinti nuoseklų bei veiksmingą šiuo metu galiojančių taisyklių
taikymą. Atsižvelgiant į visa tai, galima įvardyti šiuos EDAPP prioritetus ateinančiu
laikotarpiu:

– technologinių ir visuomeninių pokyčių stebėsena, siekiant užtikrinti veiksmingą
vykdymą,

– naudojimosi asmens duomenimis kaip biržos preke ir atsiskaitymo būdu analizė,

– duomenų apsaugos, vartotojų apsaugos ir konkurencijos tarnybų
bendradarbiavimo skatinimas siekiant apsaugoti asmenis.

EDAPP, kaip ir visų duomenų apsaugos institucijų, tikslas yra apsaugoti privatumą ir asmens
duomenis bei gerinti piliečių gyvenimo kokybę. Man artimos EDAPP 2014–2019 m.
laikotarpio strategijoje apibrėžtos vertybės: vientisumas, skaidrumas, nešališkumas ir
pragmatiškumas. Vadovaučiau EDAPP tarnybai remdamasis šiomis vertybėmis bei tikėčiausi,
kad jomis remtųsi ir visi tarnybos darbuotojai. Įgyvendindamas personalo strategiją, į EDAPP
darbą įtraukčiau kuo daugiau kolegų, pvz., valstybių narių duomenų apsaugos
institucijose dirbančių nacionalinių ekspertų. Dalijantis patirtimi ir glaudžiai
bendradarbiaujant bus galima siekti abiem pusėms naudingų rezultatų.

1 Iki 2018 m. gegužės 25 d. ji veikė 29 straipsnio darbo grupės sudėtyje.
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EDAPP yra įpareigotas teikti nuomones dėl Europos Sąjungos teisės aktų. Šiame kontekste
EDAPP turi išlikti patikimas partneris ir būti prieinamas visais teisėkūros proceso etapais, kad
galėtų įsitraukti į diskusijas su teisėkūros institucijomis. Turi būti palaikomas geras Europos
duomenų apsaugos valdybos ir EDAPP bendradarbiavimas teisėkūros klausimais.

Kalbant apie kontrolę ir vykdymo užtikrinimą, ketinu parengti strategiją, kurioje būtų įvardyti
prioritetai ir akcentuojami duomenų tvarkymo atvejai, kuriems ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas atsižvelgiant į ankstesnių metų patirtį. Įgyvendinant šią strategiją, prioritetas būtų
teikiamas konsultacijoms, kurių pagrindu būtų galima lengviau užtikrinti dar
neprasidėjusio duomenų tvarkymo proceso teisėtumą. Ateityje ir toliau turėtų būti
koordinuojamas valstybių narių institucijų, veikiančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje,
tikrinimas.

Galutinis duomenų apsaugos tikslas yra asmens apsauga. Kai kada duomenų apsaugos
taisyklės sutampa su konkurencijos ir vartotojų apsaugos taisyklėmis. Svarbus klausimas
ateityje bus pareigų atskyrimas sprendžiant bendros svarbos klausimus, o dėl to turėtų būti
tęsiama EDAPP iniciatyva „Digital Clearinghouse“.

EDAPP yra svarbiausias subjektas stiprinant privatumo apsaugą Europos Sąjungoje ir už jos
ribų. EDAPP tenka pasaulinio lygmens vaidmuo ir pasaulinio lygmens atsakomybė.
Didėjančios duomenų apsaugos svarba daro poveikį visiems pasaulio subjektams. Visi ieško
partnerio, kuris imtųsi tam tikro vadovaujamo vaidmens – nušviestų kelią tamsoje. Toks
neišvengiamai yra duomenų apsaugos institucijų, pvz., EDAPP, vaidmuo, tačiau lūkesčiai gali
būti atliepti tik turint pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių. Tai bus iššūkis EDAPP.

Inicijuočiau viešą diskusiją klausimu, kaip duomenų vertė galėtų būti suprantama ekonomikos
procese. Turėtų būti nagrinėjami ir klausimai, susiję su tam tikru privatumo mokesčiu, kuris
būtų grindžiamas šių duomenų naudojimu. Būtina svarstyti galimybę apmokestinti naudą,
gaunamą naudojantis privatumo srities duomenimis, ypač kai tai susiję su didžiosiomis
technologijų bendrovėmis.

3. Kaip ketinate atlikti EDAPP teisiškai priskirtą teisingumo ir vidaus reikalų (TVR)
agentūrų priežiūros vaidmenį ir ką manote apie keitimąsi asmens duomenimis tarp TVR
agentūrų ir su jomis, ypač kalbant apie asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims
priežiūrą?

Požiūris į Europos Sąjungą labai priklauso nuo to, ar sėkmingai įgyvendinama TVR politika,
todėl ji nusipelno ypatingo visų institucijų dėmesio. Kai kurios TVR agentūros – ypač eu-LISA
– tvarko didelį asmens duomenų kiekį. Tinkamos saugumo ir privatumo pusiausvyros
suradimas yra kertinis priežiūros akmuo. Pagrindinė vieta įgyvendinant mano vykdymo
užtikrinimo politiką tektų šiai sričiai.

EDAPP priskirta Europolo priežiūros funkcija, kurią vykdydamas ketinu naudoti toliau
nurodomas priemones. Siekiant užtikrinti veiksmingą EDAPP ir Europolo bendradarbiavimą,
būtina rengti reguliarius susitikimus, kuriuose būtų aptarti visus duomenų apsaugos
klausimai, susiję su planuojamu duomenų tvarkymu. Tai būtų naudinga ir pritaikytosios
duomenų apsaugos principo laikymuisi užtikrinti.
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Reguliari Europolo veiklos stebėsena taip pat yra svarbi priemonė, kurią taikant būtų
naudingas valstybių narių ekspertų dalyvavimas. Galėtų būti naudojama ir nuotolinė
stebėsena. Ji galėtų būti vykdoma savarankiškai arba imantis tolesnių stebėsenos veiksmų.
Galimybę įvardyti ir valdyti riziką suplanuoto ir didesnės rizikos tvarkymo atveju suteiktų
ex ante stebėsena. Be to, tai svarbi priemonė taisyklių laikymuisi užtikrinti.

Dukart per metus posėdžiaujančios Europolo bendradarbiavimo valdybos sekretoriato
paslaugas teiks EDAPP. Šiame forume tarnybos gali keistis stebėsenos srityje įgyta patirtimi.
Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės pastangomis pagal sistemą numatyta demokratinės
kontrolės galimybė. Teikti paramą šiuo tikslu taip pat yra EDAPP užduotis.

Norint stebėti, ar TVR agentūros duomenis tvarko teisėtai, būtinas EDAPP ir valstybių narių
institucijų bendradarbiavimas. Nors tikėčiausi, kad duomenų, susijusių su centrinių padalinių
nagrinėjamomis bylomis, stebėsena būtų vykdoma naudojantis pirmiau aprašytomis
priemonėmis, duomenų tvarkymo valstybių narių lygmeniu stebėsena ir, savo ruožtu, iš
centrinių padalinių gaunamų duomenų naudojimas turėtų priklausyti valstybių narių duomenų
apsaugos institucijų kompetencijai. Jeigu norima, kad naudojimasis šiomis dviejomis
kompetencijomis būtų veiksmingas, jis turi būti suderintas. Šiuo metu tai užtikrina
priežiūros koordinavimo grupė, kurios sekretoriato paslaugas teikia EDAPP. Atliekant šį
vaidmenį, taip pat turi būti stiprinamas stebėsenos valstybių narių ir ES lygmenimis
koordinavimas.

Laikausi nuomonės, kad Europos Sąjungos institucijų tarpusavio keitimasis duomenimis yra
prielaida užduotims veiksmingai atlikti ir užtikrinti, kad laisvė, saugumas ir teisingumas
būtų piliečių kasdienybės dalis. Todėl laisvas duomenų srautas Sąjungoje yra savaime
suprantamas reiškinys, ir šiuo tikslu turi būti užtikrinama ne tik aukšto lygio apsauga, bet ir
visos tam būtinos sąlygos.

Kalbant apie duomenų apsaugos lygį ES nepriklausančiose šalyse, buvo nustatyta, kad
Komisijos sprendimų nuostatas jis atitinka tik kai kur pasaulyje. Tokiais atvejais svarbus
vaidmuo tenka kitoms atitikties užtikrinimo priemonėms. Kadangi tokiais atvejais duomenų
perdavimas prasideda Europos Sąjungoje, kiekvieną operaciją stebi duomenų apsaugos
institucijos. Turi būti vykdoma koordinuota reguliari stebėsena kartu su valstybių narių
duomenų apsaugos institucijomis, kurių kompetencija buvo akcentuojama ir sprendime
Schrems. Užtikrinus atitiktį kuo daugiau šalių ar tarptautinių organizacijų, ES TVR politika
taptų veiksmingesnė, ir, mano nuomone, svarbu skatinti siekti šio tikslo bei teikti pagalbą jo
siekiant. Nežiūrint į tai, išaugęs duomenų mainų su ES nepriklausančiomis šalimis mastas
neturi tapti žemesnio lygio apsaugos priežastimi.


