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1. Vă rugăm să descrieți motivele pentru care doriți să ocupați acest post și de ce vă
considerați persoana potrivită?

Am un răspuns simplu la întrebarea de ce m-am prezentat pentru postul de Autoritate Europeană
pentru Protecția Datelor și care este motivația mea principală: protejarea vieții private. În
calitate de tânăr avocat, legislația privind protecția vieții private a avut un impact major asupra
mea, alături de oportunitățile inerente oferite de protecția datelor pentru îmbunătățirea
calității vieții oamenilor. Mi-am dedicat întreaga carieră profesională protecției datelor cu
caracter personal și am lucrat zilnic, timp de aproape 17 ani, la legislația privind protecția
datelor. În calitate de AEPD, aș dori să continui această activitate și voi continua să-mi respect
angajamentul de a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. În
calitate de AEPD, intenționez, de asemenea, să fac din protecția datelor o realitate cotidiană a
vieții tuturor persoanelor din UE.

CV-ul meu oferă o bună imagine de ansamblu asupra participării mele la chestiuni legate de
protecția datelor în Europa. În acest răspuns scris, aș dori să evidențiez următoarele:

- În perioada 2006-2007, am fost expert național în cadrul AEPD. Această perioadă
de 18 luni mi-a oferit ocazia de a participa la activitatea AEPD și de a afla informații
la primă mână despre activitatea autorității de supraveghere a protecției datelor a
Uniunii Europene.

- Rolul meu în timpul Președinției ungare a Consiliului Uniunii Europene. În această
perioadă, am fost președinte al Grupului de lucru pentru schimbul de informații și
protecția datelor (DAPIX) în primul semestru al anului 2011. Pe durata președinției
mele, Consiliul a adoptat concluziile elaborate de guvernele statelor membre ca
răspuns la comunicarea Comisiei Europene privind reforma în domeniul protecției
datelor. Perioada precedă RGPD, dar chestiunile au făcut deja parte din dezbaterile
îndelungate care, mulți ani mai târziu, au condus la crearea noului cadru juridic.
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- Particip regulat la reuniunile Comitetului european pentru protecția datelor. Sunt
președintele grupului de experți pentru cooperare1 din cadrul Consiliului de
administrație din 2015. Grupul de experți a elaborat o serie de documente referitoare
la cooperarea autorităților de supraveghere în domeniul protecției datelor.

Din cele de mai sus reiese că experiența mea profesională este relevantă în contextul postului
de AEPD. Consider că sunt un candidat potrivit pentru a fi numit membru activ al rețelei
autorităților de protecție a datelor. Am depus eforturi susținute în cadrul Comitetului
european pentru protecția datelor (CEPD) și al Grupului de lucru instituit prin articolul 29
pentru o perioadă lungă de timp, iar acest lucru, împreună cu experiența mea în cadrul unei
autorități a unui stat membru, îmi oferă o bază solidă pentru îndeplinirea sarcinilor AEPD în
conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are influență asupra unui public larg atât în
Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial. Aceasta este o provocare pe care o consider
excepțional de motivantă. Mi-ar face o deosebită plăcere să-mi asum responsabilitatea pe care
o implică. Sunt sigur că, împreună cu personalul profesionist și angajat al secretariatului AEPD,
vom putea realiza aceste obiective.

Sunt la dispoziția Uniunii Europene pentru a-i servi pe cetățenii săi.

2. Vă rugăm să descrieți viziunea dumneavoastră pentru viitorul autorității pe care ar
urma să o conduceți în calitate de AEPD, inclusiv eventualele provocări pe care le
anticipați și prioritățile dumneavoastră pentru această autoritate independentă?

Viitorul vieții private trebuie să figureze în orice discuție privind viitorul AEPD. Cred că
tendința schimbărilor tehnologice de a produce schimbări sociale va rămâne predominantă.
Comportamentul utilizatorilor are un impact semnificativ asupra vieții private a celorlalte
persoane și asupra situației lor sociale. Toate autoritățile de protecție a datelor trebuie să își
îndeplinească sarcinile în acest context. Finalizarea procesului legislativ care a început în
ultimii ani, dar care nu a fost încă dusă la bun sfârșit, este o sarcină urgentă. În următorii ani,
va fi nevoie nu de o reformă radicală în materie de protecție a datelor, ci mai degrabă de
finalizarea lucrărilor începute și de asigurarea aplicării consecvente și eficace a normelor
existente. Ținând seama de toate acestea, putem identifica următoarele priorități pentru
perioada următoare a AEPD:

- Monitorizarea schimbărilor tehnologice și societale în scopul unei aplicări eficiente

- Analizarea utilizării datelor cu caracter personal ca produs comercial și ca mijloc
de plată.

- Facilitarea cooperării între autoritățile din domeniul protecției datelor, al
protecției consumatorilor și al concurenței, cu scopul de a proteja persoanele fizice.

Ca și în cazul tuturor autorităților de protecție a datelor, AEPD are, de asemenea, misiunea de
a proteja viața privată și datele cu caracter personal și de a îmbunătăți calitatea vieții
cetățenilor. Împărtășesc valorile strategiei stabilite pentru AEPD pentru perioada 2014-2019:
integritate, transparență, imparțialitate și pragmatism. Aș conduce AEPD pe baza acestor valori

1 Înainte de 25 mai 2018, a funcționat ca parte a Grupului de lucru instituit prin articolul 29.
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și m-aș aștepta ca ele să fie respectate de întregul său personal. În cadrul strategiei privind
personalul, aș implica cât mai mulți colegi cu putință în activitatea AEPD, de exemplu în
calitate de experți naționali care lucrează pentru autoritatea de protecție a datelor dintr-un
stat membru. Acest schimb de experiență și această cooperare strânsă vor conduce la un
rezultat reciproc avantajos.

AEPD este obligată să emită un aviz cu privire la actele legislative ale Uniunii Europene. În
acest context, AEPD trebuie să rămână un partener de încredere și să fie accesibilă în toate
etapele procesului legislativ pentru a se putea ajunge la o înțelegere cu colegiuitorii. O bună
cooperare între Comitetul european pentru protecția datelor și AEPD trebuie menținută în
domeniul legislației.

În ceea ce privește controlul și punerea în aplicare, voi elabora o strategie care identifică
prioritățile și evidențiază cazurile de prelucrare a datelor care merită o atenție deosebită, pe
baza experienței din anii precedenți. În punerea în aplicare a strategiei, se va acorda prioritate
consultărilor, lucru care ar putea facilita legalitatea prelucrărilor de date care nu a început
încă. Coordonarea controalelor efectuate asupra autorităților statelor membre în domeniul
justiției și afacerilor interne trebuie să continue în viitor.

Protecția datelor urmărește, în cele din urmă, să protejeze persoana. Normele privind protecția
datelor se suprapun uneori cu normele privind concurența și cu normele de protecție a
consumatorilor. Separarea responsabilităților în chestiuni de interes comun va rămâne o
problemă importantă în viitor; așadar, inițiativa Centrului pentru schimburi digitale de la
nivelul AEPD ar trebui să continue.

AEPD este un actor-cheie în consolidarea protecției vieții private atât în afara, cât și în interiorul
Uniunii Europene. AEPD are un rol global și o responsabilitate globală. Fiecare actor la
nivel mondial este afectat de importanța tot mai mare a protecției datelor. Fiecare caută un
partener care să acționeze ca un fel de ghid: o baliză care să indice drumul. Aceasta este în mod
inevitabil funcția autorităților de protecție a datelor, cum ar fi AEPD, iar așteptările pot fi
îndeplinite dacă există suficiente resurse umane și financiare. Aceasta va reprezenta o provocare
pentru AEPD.

Aș lansa o dezbatere publică privind modul în care se poate înțelege valoarea datelor în
procesul economic. Întrebările referitoare la un tip de taxă de confidențialitate bazată pe
utilizarea acestor date trebuie, de asemenea, examinate. Este necesar să se ia în considerare
impunerea unei taxe asupra beneficiilor obținute din datele cu caracter personal, în
special în cazul giganților din domeniul tehnologiei.

3. Cum intenționați să îndepliniți rolul atribuit AEPD prin lege în ceea ce privește
supravegherea agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne și care este opinia
dumneavoastră cu privire la schimburile de date cu caracter personal a căror origine sau
destinație sunt agențiile JAI, în special în ceea ce privește supravegherea transferurilor
de date cu caracter personal către țări terțe?

Atitudinile față de Uniunea Europeană depind în mare măsură de succesul politicilor din
domeniul justiției și afacerilor interne (JAI) și, prin urmare, merită o atenție deosebită din partea
tuturor instituțiilor. Unele agenții din domeniul justiției și afacerilor interne gestionează un
volum mare de date cu caracter personal, în special EU-LISA. Găsirea echilibrului corect
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între securitate și viața privată se află în centrul acțiunilor de supraveghere. Acesta este un
domeniu esențial pentru politica mea de asigurare a respectării legislației.

Supravegherea Europol este o sarcină specifică a AEPD, în cadrul căreia intenționez să folosesc
următoarele instrumente. Pentru a asigura o cooperare eficientă între AEPD și Europol, este
necesar să se organizeze reuniuni periodice în cadrul cărora să poată fi discutate toate
aspectele legate de protecția datelor referitoare la prelucrarea planificată a datelor. Acest
lucru servește, de asemenea, la consolidarea principiului protecției datelor începând cu
momentul conceperii.

Monitorizarea periodică a activităților Europol este, de asemenea, un instrument important în
care experții din statele membre pot fi implicați în mod util. Monitorizarea de la distanță
poate fi, de asemenea, utilizată, fie individual, fie ca monitorizare ulterioară. Monitorizarea
ex-ante reprezintă o oportunitate de a identifica și gestiona riscurile în cazul unei prelucrări
planificate și sporite a riscurilor. Acesta este, de asemenea, un instrument important pentru a
asigura respectarea normelor.

Secretariatul Comitetului de cooperare al Europol, care se reunește de două ori pe an, va fi
asigurat de AEPD. Acesta este un forum care permite schimbul de experiență între autorități
cu informațiile obținute în urma monitorizării. Datorită grupului mixt de control parlamentar
specializat, posibilitatea controlului democratic este integrată în sistem. AEPD are, de
asemenea, sarcina de a sprijini acest lucru.

Monitorizarea legalității prelucrării datelor de către agențiile din domeniul justiției și afacerilor
interne necesită cooperarea dintre AEPD și autoritățile statelor membre. Deși preconizez
că monitorizarea datelor referitoare la dosarele tratate în unitățile centrale se va realiza cu
instrumentele descrise mai sus, monitorizarea prelucrării datelor la nivelul statelor membre și,
prin urmare, utilizarea datelor primite de la unitatea centrală va intra în sfera de competență a
autorităților de protecție a datelor ale statelor membre. Exercitarea acestor două competențe
trebuie să fie armonizată pentru a fi eficientă. Acest lucru este în prezent asigurat de
grupurile de coordonare a supravegherii, al căror secretariat este asigurat de AEPD. În acest
rol, coordonarea în domeniul monitorizării la nivelul statelor membre și la nivelul UE trebuie,
de asemenea, să fie consolidată.

În opinia mea, schimbul de date dintre instituțiile Uniunii Europene este o condiție prealabilă
pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor, pentru a garanta că respectarea libertății,
securității și justiției este parte din realitatea cotidiană a cetățenilor. Fluxul liber de date pe
teritoriul Uniunii este, prin urmare, un fenomen care se impune în mod evident, iar toate
condițiile care îi permit realizarea trebuie să fie garantate, inclusiv un nivel ridicat de
protecție.

În ceea ce privește țările terțe, s-a constatat că nivelul de protecție a datelor este în
conformitate cu deciziile Comisiei doar într-o mică parte a lumii. În astfel de cazuri, alte
instrumente de asigurare a conformității joacă un rol important. Având în vedere că, în aceste
cazuri, transferul de date începe în Uniunea Europeană, fiecare operațiune este supusă
monitorizării de către autoritățile de protecție a datelor. Trebuie să aibă loc o monitorizare
coordonată și regulată în colaborare cu autoritățile statelor membre responsabile cu protecția
datelor, o competență a autorităților care a fost evidențiată și de hotărârea Schrems.
Eficacitatea politicilor JAI ale UE va crește dacă nivelul de conformitate este atins de un număr
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cât mai mare de țări sau de organizații internaționale și consider că promovarea și susținerea
acestui deziderat reprezintă o sarcină importantă. Cu toate acestea, intensificarea schimbului de
date cu țările terțe nu trebuie să ducă la niveluri mai scăzute de protecție.


