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Cinzia BIONDI jelölt meghallgatása

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

Örülök annak a lehetőségnek, hogy itt lehetek mint az új helyettes európai adatvédelmi 
biztosi tisztségre jelölt személy.

Azért pályáztam meg ezt a tisztséget, mert mélyen hiszek az EU polgárainak a személyes 

adatok feldolgozásával és a magánélettel kapcsolatos alapvető jogaiban és szabadságaiban.

Emellett rendelkezem azzal a lendülettel, valamint a tudás, a tapasztalat és a készségek 

azon erős kombinációjával, amely az említett alapvető jogok hatékony előmozdításához és 

védelméhez szükséges.

Az adatvédelem és a magánélet védelme szempontjából egyedi és kulcsfontosságú időket 

élünk Európában és a világ más országaiban egyaránt. Olyan kihívásokkal és 

fenyegetésekkel nézünk szembe, amelyeket alaposan meg kell vitatnunk, és hatékonyan 

kell kezelnünk. Emellett azonban olyan lehetőségek is kínálkoznak, amelyeket 

megragadhatunk, ha itthon ki tudjuk alakítani azt a szükséges, átláthatóságon és bizalmon 

alapuló környezetet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy maradéktalanul 

bekapcsolódjunk a világba és az általa kínált innovációba. Határozott törekvésem, hogy az 

EU intézményei és szervei vezető szerepet játsszanak ezekben az ügyekben Európán belül 

és a globális színtéren egyaránt. Erőfeszítéseimmel szeretnék hozzájárulni e törekvés 

megvalósításához.

A helyettes biztos szerepével együtt jár az a kiváltság és felelősség, hogy befolyásolja a 

politikát és a kultúrát. Örömmel ragadom meg a lehetőséget azon központi érték 
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megerősítésére, hogy az adatvédelem és a magánélethez való jog az EU polgárainak 

alapvető joga. Ezek önmagukban is döntő fontosságúak, és védelmük elmulasztása vagy 

elhanyagolása más jogokat és szabadságokat is hátrányosan érinthet.

Hiszem, hogy meggyőződésem és jövőképem alkalmassá tesznek e szerep betöltésére, és 

tapasztalatom és erősségeim segítségével sikeres leszek.

Nagyon szoros munkakapcsolatban voltam különböző szervezetekkel és iparágakkal 

valamennyi ágazatban, az állami és szabályozó szerveket is ideértve, és különösen széles 

tapasztalatom van a magáncégeknél nemzeti és nemzetközi szinten folytatott munka 

területén. Személyesen tapasztaltam az adatvédelmet és a magánélethez való jogot 

körülvevő álláspontok, felfogások, félelmek és mítoszok sokszínűségét. A tapasztalat 

megtanított arra, hogy a nehézség általában nem abban rejlik, hogy a szervek mit kívánnak 

elérni, hanem abban, hogy miként kívánják ezt elérni. A helyettes biztosként elém kerülő 

feladatok megoldása során alkalmazni fogom e szempontokkal kapcsolatos nézeteimet és a 

kezelésükben máshol elért sikereimet.

Friss és előítéletektől mentes szemléletet hozok az európai adatvédelmi biztos hivatalába.

Emellett az ismeretek, a szaktudás, és a tapasztalat olyan erős kombinációjával 

rendelkezem, amely meggyőződésem szerint erősíti és egyúttal kiegészíti az új biztos által 

hozottakat, ezáltal erősebb csapatot hoz létre.

Örömet okoz számomra, és erősségem, hogy egy közös cél érdekében foghatok össze 

embereket, hogy elérjük közös célunkat. Az adatvédelem és a pénzügyi szolgáltatások 

szabályozása terén meglévő, több szakterületre kiterjedő szaktudásom révén sikerült 

befolyásos szervezeteket, egyesületeket és személyeket összehoznom az általános 

adatvédelmi rendelet megvitatása, a közös érdekű területek megtárgyalása, valamint az 

együttműködés és az információmegosztás előmozdítása érdekében.

A technológiai jog terén meglévő szakértelmem és a nagyméretű informatikai és 

adatközpontú projektek kezelése révén rendkívül értékes tapasztalatokat nyertem a 

technológiai és információalapú iparágak tekintetében. Mozgatórugóik, képességeik és 

operatív gyakorlataik megértésének köszönhetően alkalmas leszek arra, hogy támogatást, 

tanácsadást nyújtsak és felügyeljem az Unió intézményeit. Ezt nem csak saját technológiai 

szükségleteik és céljaik tekintetében fogom megtenni, hanem a technológia és a digitális 

szolgáltatások területeit érintő szakpolitikáik kialakításával kapcsolatban is.

Minden korábbi szerepköröm szükséges jellemzője volt a gondolkodás és a cselekvés 

szabadsága. A tisztesség és a professzionalizmus mindig is pályafutásom középponti értéke 

volt. Kinevezésem esetén a helyettes biztos szerepkörében is alkalmazom és megőrzöm 

ezeket az elveket és normákat.
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Mutassa be elképzeléseit az európai adatvédelmi biztos felügyeleti tennivalóit illetően!
Miként képzeli el az európai adatvédelmi biztos uniós intézmények és szervek 
adatkezelési tevékenységei feletti felügyeleti szerepét? Hogyan kíván élni az európai 
adatvédelmi biztos beavatkozási hatásköreivel a jogszabályok betartatása érdekében? 

Az európai adatvédelmi biztos feladatait, hatásköreit és a vele szemben támasztott 

követelményeket a 45/2001 rendelet állapítja meg. Az eljárási szabályzat (2012.12.17.) 

határozza meg annak kereteit, hogy az európai adatvédelmi biztos miként látja el és 

gyakorolja ezeket, és lefekteti a hivatal belső struktúráival kapcsolatos kereteket. 

Elismerem, hogy e dokumentumok összessége meghatározza az európai adatvédelmi biztos 

hatásköreit és működésének paramétereit, és munkámat ezek jelenlegi és jövőbeli 

struktúráján belül kívánom végezni. Tartalmukat most nem ismételném meg. Ehelyett 

inkább röviden ki szeretném fejteni gondolataimat arról, hogy a felügyeleti tevékenységek 

révén mit szándékozom elérni, és milyen elvárásaim lesznek az adatokat kezelő uniós 

intézményekkel és szervekkel szemben.

Véleményem szerint az európai adatvédelmi biztos kötelessége, hogy határozott, 

egyértelmű és független vezető szerepet töltsön be az uniós polgárokat illető jogok uniós 

intézmények általi tiszteletben tartásának garantálása terén. Kinevezésem esetén 

határozottan és következetesen méltó helyén, kötelező erejű alapvető jogként tekintek az 

adatvédelemre és a magánélethez való jogra; az európai közösség nagyon alapos okokból 

töltött évtizedeket e jogok megfogalmazásával és védelmével. El kell fogadnunk 

ugyanakkor azt is, hogy ezek nem abszolút jogok. Kivételes esetekben, ha nagyon 

különleges és korlátozott célokból valós és bizonyított kényszer áll fenn, előfordulhat, hogy 

az EU intézményeinek ezekkel összeegyeztethetetlen, rivális érdeket kell előnyben 

részesíteniük. Ilyen fellépést megelőzően elvárom az erőteljes vitát és a teljes 

nyilvánosságra hozatalt. Emellett maradéktalanul fel kell tárni a kívánt eredmény elérésére 

szolgáló valamennyi ésszerű alternatív irányt, és minden körülmények között a 

legszigorúbb garanciákat és felügyeleti mechanizmusokat kell alkalmazni.

Meggyőződésem, hogy fő célra, azaz az uniós polgárok alapvető jogainak védelmére kell 

összpontosítanunk. Ez a legjobb és legtartósabb módon az együttes munka, az esetleges 

problémák korai kapcsolatfelvétel révén történő frontális leküzdése, a tiszteletteljes 

együttműködés, a becsületes párbeszéd és az egyértelmű elvárások meghatározása révén 

érhető el. Szerepköröm fontos részének tekintem, hogy iránymutatást és segítséget

nyújtsak az uniós intézményeknek és szerveknek, hogy feldolgozó tevékenységeik során jó 

döntéseket hozzanak, és helyes megoldásokat találjanak, és minimalizáljam az utólagos 

toldozás-foldozás szükségességét. Az intézmények és szerveknél folyó feldolgozási 

tevékenységek egységességének előmozdítása érdekében többek között rendszeres formális 

és informális találkozókat, összpontosított továbbképzéseket, gyakorlati útmutatást 

szolgáló eszközöket, a szaktudás megosztását, trend- és okfeltáró elemzéseket, a kilátások 
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feltérképezését kívánom alkalmazni, és szilárd kapcsolatokat fogok kialakítani az 

adatvédelmi tisztviselők hálózatával.

Az uniós intézmények és szervek elszámolással tartoznak azért, hogy befolyás gyakorolnak 

az uniós polgárok jogaira és szabadságaira. A bizalom újjáépítése és az adatok felelős és jó 

célokból történő feldolgozásába vetett bizalom helyreállítása az adatgyűjtők, 

adatfelhasználók és az adatokból hasznot húzók kötelessége. Ehhez átláthatóságra lesz 

szükség, talán olyan mértékűre is, amely szokatlan lehet egyes intézmények számára.

Átláthatóság nélkül lényegében nem létezhet megalapozott döntés, tájékoztatáson alapuló 

beleegyezés vagy polgárok általi ellenőrzés. Ezek nélkül pedig a bizalomnak nincs alapja.

Hivatalban eltöltött időm sikerességét többek között azon fogom lemérni, hogy az időszak 

végére sikerül-e a kezdetinél proaktívabb és elkötelezettebb kapcsolatot kialakítani az 

európai adatvédelmi biztos és az EU intézményei és szervei között.

A beavatkozási hatáskörök a sikeres felügyelet szükséges elemei. Véleményem szerint a 

47. cikk (1) bekezdésének c), e) és f) pontjában foglalt hatáskörök ( az adatokkal 

kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó kérelmek/jogok teljesítésének, az adatok 

helyesbítésének, zárolásának, törlésének vagy megsemmisítésének, valamint az 

adatfeldolgozás tilalmának elrendelése) gyakorolják potenciálisan a legnagyobb hatást az 

uniós intézmények és szervek adatfeldolgozási tevékenységeire. Bízom abban, hogy a 

fentebb röviden ismertetett jobb kapcsolattartási eljárások révén az európai adatvédelmi 

biztosnak ritkán kell élnie hatásköreivel. Egyértelművé kívánom tenni ugyanakkor az EU 

valamennyi intézménye és szerve számára, hogy amennyiben szükségessé válik, sor fog 

kerülni ilyen fellépésre.

Meggyőződésem, hogy a függetlenség, a fellépések következetessége, a hatékony 

felügyelet és az érdemi beavatkozás az európai adatvédelmi biztos sikerének sarokkövei. A 

beavatkozásnak emellett a fellépés által elérni kívánt cél európai adatvédelmi biztos általi 

pragmatikus értelmezésén kell alapulnia: e cél lehet valamilyen pozitív eredmény elérése 

vagy irányulhat valamely sajátos fenyegetés elhárítására.

A 45/2001 rendelet 47. cikke szerint az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére álló 

hatáskörök egy része „megszokott ügymenet” jellegű kapcsolattartási kérdéssé válhat, ha el 

tudjuk fogadni a fentiekben általam leírtakat. Az információkba való betekintéssel vagy 

helyiségekbe való belépéssel kapcsolatos való formális hatáskörök alkalmazására nem 

kerülne sor, ha az együttműködés és az információmegosztás minden esetben kielégítően 

működik közöttünk.

Ha az európai adatvédelmi biztos él beavatkozási jogával, nem szabad, hogy fellépése 

teljes meglepetés legyen. Az európai adatvédelmi biztos lehetőséget biztosít majd a 
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kapcsolatfelvételre és a képviseletre azon kérdésekben, amelyekkel kapcsolatban 

végrehajtási intézkedést kíván hozni. Erre rendszeres érintkezéseink – például az előzetes 

ellenőrzési folyamat során – vagy strukturált vizsgálat keretében, illetve valamely panasz 

részeként is sor kerülhet. Úgy látom, a beavatkozás két forgatókönyv szerint a 

legvalószínűbb: az első esetben akkor, ha az érintett intézmény maradéktalanul 

együttműködött, de nem tudtunk kölcsönösen elfogadható megoldásra jutni, és az európai 

adatvédelmi biztos véleménye szerint jelentős jogsértés, kockázat vagy fenyegetés áll fenn; 

vagy a második esetben akkor, ha az érintett uniós intézmény vagy szerv nem mutat 

semmilyen releváns együttműködési hajlandóságot. Ez utóbbi a háttérben meghúzódó 

olyan kultúrára utal, amely önmagában is kockázat lehet.

Az európai adatvédelmi biztos minden esetben törekedni fog arra, hogy kifejtse, milyen 

intézkedést hoz és milyen okból. Elemzésünk széles körben hozzáférhető lesz. Emellett 

nyomon kívánom követni beavatkozásunk eredményességét, nem csak az érintett 

intézmény vagy szerv, de a szélesebb közösség tekintetében is. Sürgetni fogok minden 

uniós intézményt és szervet, hogy vonják le az európai adatvédelmi biztos valamennyi 

intézkedésének tanulságait.

– Figyelembe véve, hogy – amennyiben elfogadják a jelenlegi adatvédelmi csomagot – az 
európai adatvédelmi biztos hivatala a jövőben az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) 
titkárságaként is működik majd, hogyan vélekedik az EDPB lehetséges szervezeti 
felépítéséről és munkamódszereiről, illetve arról, hogy a 45/2001/EK rendeletet miként 
kell módosítani az új szerepkör tekintetbe vétele érdekében?

Az EDPB számára az Európai Bizottság 2012-es szövege és az Európai Parlament 2014-es 

szövege szerint jelenleg előírt feladatok és felelősségi körök összessége jelentős. Fő 

feladataként az adatvédelem összehangolásának beépítésére összpontosít majd az egész 

Unióban. A testület a kollektív felelősség alapján biztosítja a javasolt adatvédelmi csomag 

harmonizált értelmezését, alkalmazását és betartását. Az egységességi mechanizmus 

őreként kulcsszerepet fog játszani.

Véleményem szerint az EDPB-nek a jó kormányzás, a kiváló kapcsolattartási és 

kommunikációs protokollok, a kollektív felelősség, a teljes információmegosztás, a 

tényleges fékek és ellensúlyok, az egyértelmű felterjesztési mechanizmusok és az 

elszámoltathatóság keretei között kell működnie. Minden tevékenysége sorár valamennyi 

nemzeti felügyeleti hatóságnak és az EDPB-nek tisztességes és egyenlő lehetőséget kell 

biztosítani álláspontjaik és nézeteik képviseletére. Világos vízióval és célokkal rendelkező 

testületként tudatában kell lennünk a kihívásnak, és motiváltnak kell lennünk.

Szeretném, ha az EDPB szervezete rugalmasan reagáló és intelligens lenne, amely mindig 

a kollegialitás szellemében dolgozik, és a lehető legkisebb mértékben működne elkülönülő 

egységekben. Ez nem zárja ki azonban azt, hogy a testület egyes tagjai vezető szerepet 
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vállaljanak az EDPB munkáinak egyes vonatkozásai tekintetében, és e munkát 

megvitatásra és határozathozatalra teljes egészében a testület elé terjesszék.

Szükség van emellett egy olyan mechanizmusra is, amely biztosítja, hogy az EDPB a 

kérdések elemzését objektív módon és bizonyítékok alapján végezze el, és következtetéseit 

pártatlanul vonja le. A testületen belül a döntés meghozatala során esetlegesen megvitatott 

sajátos nemzeti érdekektől és szempontoktól függetlenül valamennyi tagnak 

maradéktalanul támogatnia kell a nyilvánosság előtt a testület minden elfogadott 

állásfoglalását és fellépését.

Végezetül fontos, hogy a testület döntései, ajánlásai, véleményei, iránymutatásai és egyéb 

megnyilvánulásai hozzáférhetők legyenek. Ezalatt azt értem, hogy a széles nagyközönség 

számára könnyen érthetőnek kell lenniük, hogy ne csak a jogi diplomával rendelkezők

vagy az adatvédelem és a magánélethez fűződő jog terén kellő technikai ismeretekkel bíró 

személyek fejthessék meg értelmüket és gyakorlati alkalmazásukat. Fontos, hogy a testület 

munkája könnyen alkalmazható legyen az uniós polgárok mindennapi élete és az

adatkezelők feldolgozási tevékenysége tekintetében.

Titkárságként betöltött szerepünket a fenti keretrendszer támogatását szolgáló szükséges 

folyamatok felépítésében látom. Útmutatást és koordinációt biztosítunk az EDPB 

tevékenységeihez, és előmozdítjuk kapcsolatait annak érdekében, hogy az EDPB időben és 

hatékonyan tudja ellátni feladatait.

Átgondoltam, hogy az EDPB létrehozása a két külön feladatkör – azaz az EDPB tagjaként 

és annak titkárságaként betöltött szerep – milyen hatást gyakorolhat az európai

adatvédelmi biztosra.

Első szerepkörében az európai adatvédelmi biztosnak a többi taggal együttesen, 

függetlenül, testületként kell fellépnie. Ugyanakkor szem előtt kell majd tartania a 

45/2001 rendeletben előírt azon különálló és továbbra is fennálló követelményt, hogy 

európai adatvédelmi biztosként független módon kell tevékenykednie. Aggasztónak 

tartom, hogy vannak olyan lehetséges konfliktuszónák, amelyek további pontosítást és 

nagyon körültekintő kezelést igényelnek. Egyértelműen érinti az európai adatvédelmi 

biztos fő felelősségi körét különösen az EDPB azon feladata, amely szerint tanácsot kell 

adnia az EU intézményeinek a személyes adatok Unióban folytatott feldolgozása 

tekintetében (az általános adatvédelmi rendelet 66. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

Titkárságként az európai adatvédelmi biztos felel majd az EDPB hatékony, eredményes és 

megfelelő működésének biztosításáért. Tevékenységek széles körét kell irányítania, 

segítenie kell a tervezést és a programozást, koordinálnia kell az EDPB belső és külső 

kapcsolatait, és általában gondoskodnia kell a testület adminisztratív és operatív ügyeiről.
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Ez jelentős nyomás alá fogja helyezni az európai adatvédelmi biztos erőforrásait, és 

érzékeny kérdésnek bizonyulhat a tevékenységek rangsorolása tekintetében, különösen 

amiatt, hogy a titkárságot a nyújtandó támogatás vonatkozásában az EDPB elnöke irányítja 

majd.

Mindenesetre a szükséges mértékben át kell dolgozni a 45/2001 rendeletet és az európai 

adatvédelmi biztos ennek megfelelő eljárási szabályzatát az általános adatvédelmi 

rendeletnek való megfelelés és annak érvényesítése érdekében. Az átdolgozás során 

kezelni kell a függetlenségre és az erőforrásokra vonatkozó, fent említett kérdéseket, és 

figyelembe kell őket venni az EDPB eljárási szabályzatának kidolgozásakor. Jelenleg úgy 

gondolom, hogy a megfelelő működés és a tervezett támogatás biztosítása érdekében az 

EDPB titkárságának önálló feladatkörként kell működnie majd az európai adatvédelmi 

biztos hivatalán belül, lehetőség szerint külön igazgató irányításával. Az európai 

adatvédelmi biztos egyéb feladatköreitől függetlenül fog működni, noha az igazgató az 

európai adatvédelmi biztos igazgatótanácsának tagja lesz. Kinevezésem esetén, ha már 

hivatalban leszek, és jobban megismerkedem az európai adatvédelmi biztossal és a 

jogalkotási csomagot véglegesítik, ismét megvizsgálom ezt az álláspontomat.

A 45/2001 rendelet és az európai adatvédelmi biztos eljárási szabályzata több területen 
technikai jellegű módosításokat tesz szükségessé, többek között az európai adatvédelmi biztos 
titkárságának jogalapja és hatáskörei; az újabb szerepkörök, feladatok és hatáskörök 
egyértelmű leírása; az európai adatvédelmi biztos intézményének felülvizsgált struktúrája 
(meghatározva a funkciók elválasztását és ezek irányítási módját); jelentéstételi 
követelmények; és az erőforrások biztosítása és tervezése tekintetében.


