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STRASBŪRAS

Kandidatės Cinzios BIONDI klausymas

– Prašom nurodyti priežastis, kodėl pateikėte paraišką šioms pareigoms užimti ir kodėl 
manote, kad esate tinkamas (-a) šioms pareigoms.

Džiaugiuosi galėdama teikti savo kandidatūrą būsimo Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūno pavaduotojo pareigoms užimti.

Pateikiau paraišką dėl šio posto, nes tvirtai tikiu pagrindinėmis ES piliečių teisėmis ir 

laisvėmis asmens duomenų tvarkymo ir privatumo srityse. Be to, turiu daug entuziazmo ir 

svarų žinių, patirties ir įgūdžių bagažą, kad galėčiau veiksmingai propaguoti ir ginti šias 

pagrindines teises.

Gyvename laikais, kurie duomenų apsaugos ir privatumo atžvilgiu yra unikalūs ir lemiami 

Europoje ir visame pasaulyje. Yra iššūkių ir pavojų keliančių klausimų, kuriuos reikia deramai 

aptarti ir veiksmingai spręsti. Tačiau esama ir galimybių, kuriomis reikia naudotis, jei ES 

viduje sugebėsime sukurti skaidrumo ir pasitikėjimo aplinką, kuri sudarys mums sąlygas 

visapusiškai bendradarbiauti su visu pasauliu ir naudotis jo teikiamomis inovacijomis. Turiu 

plataus užmojo siekių, susijusių su ES institucijomis ir įstaigomis – norėčiau, kad jos taptų 

lyderėmis šiose srityse ir Europoje, ir viso pasaulio mastu. Norėčiau savo pastangomis 

prisidėti siekiant įgyvendinti šiuos plataus užmojo tikslus.
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Priežiūros pareigūno pavaduotojo pareigybė neatsiejama nuo privilegijos daryti poveikį 

politikai bei kultūrai ir su ja susijusios atsakomybės. Naudodamasi proga noriu pabrėžti 

esminę vertybę: duomenų apsauga ir privatumas yra pagrindinės ES piliečių teisės. Pačios 

savaime jos yra lemiamai svarbios, todėl, jei nesugebama arba nesirūpinama jų apsaugoti, gali 

būti padarytas neigiamas poveikis ir kitoms teisėms bei laisvėms.

Manau, kad dėl savo įsitikinimų ir vizijos esu tinkama kandidatė šioms pareigoms užimti, o 

mano patirtis ir stipriosios pusės padės man sėkmingai jas eiti.

Glaudžiai dirbau su visų sektorių organizacijomis ir pramonės įmonėmis, įskaitant valdžios 

institucijas ir reguliavimo įstaigas, ir turiu itin didelę aukščiausio lygio darbo privačiose 

pramonės įmonėse patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Tiesiogiai susidūriau su požiūrių, 

sampratų, baimių ir mitų, supančių duomenų apsaugą ir privatumą, įvairove. Patirtis man 

parodė, kad paprastai sunkumai susiję ne su tuo, ko įstaigos nori pasiekti, bet su tuo, kaip jos to

siekia. Šių aspektų supratimą ir sėkmingą patirtį, patirtą dirbant šioje srityje anksčiau, 

pritaikysiu vykdydama savo, kaip priežiūros pareigūno pavaduotojos, užduotis.

Atsinešiu šviežią ir neapsunkintą požiūrį į Europos duomenų apsaugos priežiūrą. Be to, 

atsinešiu svarų žinių, įgūdžių ir patirties bagažą, kuris, esu įsitikinusi, sustiprins ir papildys 

naujojo priežiūros pareigūno žinias, įgūdžius ir patirtį, taigi galėsime sukurti stipresnę 

komandą.

Man patinka ir sekasi suburti žmones siekti bendro tikslo. Naudodamasi savo tarpdalykiniais 

įgūdžiais duomenų apsaugos ir finansinių paslaugų reguliavimo srityje, sėkmingai subūriau 

įtakingas organizacijas, asociacijas ir žmones, kad aptartume siūlomą Bendrąjį duomenų 

apsaugos reglamentą, visiems rūpimas sritis, bendradarbiautume ir dalytumėmės informacija.

Mano specializacija technologijų teisės srityje ir vadovavimas didelio masto IT ir su 

duomenimis susijusiems projektams suteikė man neįkainojamo supratimo apie 

technologijomis ir informacija grindžiamas pramonės įmones. Suprasdama jų motyvus, 

gebėjimus ir praktinę veiklą, galiu puikiai palaikyti ES institucijas, joms patarti ir jas 

prižiūrėti. Tai darysiu ne tik jų pačių technologijų poreikių ir tikslų srityje, bet ir joms 

formuojant technologijų ir skaitmeninių paslaugų sričių politiką.

Visuose ankstesniuose mano darbuose būtina savybė buvo minties ir veiksmų 

nepriklausomumas. Savo profesinėje veikloje visada vadovavausi sąžiningumo ir 

profesionalumo principais. Jei bus pasirinkta mano kandidatūra, eidama priežiūros pareigūno 
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pavaduotojo pareigas ir toliau taikysiu ir aktyviai puoselėsiu šiuos principus ir standartus.

– Kaip įsivaizduojate EDAPP vykdomą priežiūrą? Kokį numatote EDAPP vaidmenį 

prižiūrint ES institucijų ir įstaigų duomenų tvarkymo veiklą ir kaip ketinate pasinaudoti 

EDAPP suteiktais intervencinių priemonių taikymo įgaliojimais siekdamas (-a) užtikrinti, 

kad būtų laikomasi teisės aktų?

Reglamente Nr. 45/2001 išdėstyti EDAPP taikomi reikalavimai, jo pareigos ir įgaliojimai.

Darbo tvarkos taisyklėse (2012/12/17) pateikiamos gairės, kaip EDAPP jas eis ir juos vykdys, 

taip pat aptariamos vidinės struktūros. Pripažįstu, kad šiuose dviejuose dokumentuose 

nustatytos EDAPP kompetencijos sritys ir jo veiklos kriterijai, ir dirbsiu jo dabartinėse ir 

būsimose struktūrose. Jų turinio čia nekartosiu. Užuot tai dariusi, norėčiau trumpai išdėstyti, 

ko norėčiau pasiekti vykdydama priežiūros veiklą ir ko tikėsiuosi iš duomenis tvarkančių ES 

institucijų ir įstaigų.

Mano nuomone, EDAPP privalo imtis stipraus, aiškaus ir nepriklausomo vadovaujamojo 

vaidmens siekdamas užtikrinti, kad ES institucijos ir įstaigos gerbtų ES piliečių teises. Jei 

būsiu paskirta eiti priežiūros pareigūno pavaduotojo pareigas, tvirtai ir nuosekliai sieksiu 

įvirtinti duomenų apsaugą ir privatumą kaip privalomas pagrindines teises, kokios jos ir yra; 

teises, kurias suformuoti ir apsaugoti dėl visiškai pagrįstų priežasčių Europos bendrija užtruko 

daugiau nei vieną dešimtmetį. Vis dėlto turime sutikti, kad šios teisės nėra absoliučios.

Išimtiniais atvejais, kai esama tikros ir akivaizdžios būtinybės siekti labai konkrečių ir 

nepriklausomų tikslų, ES institucijoms gali prireikti teikti pirmenybę konkurenciniams, 

nesuderinamiems interesams. Tikėsiuosi, kad prieš pasukant tokia kryptimi bus aktyviai 

diskutuojama ir atskleidžiama visa informacija. Be to, turi būti išnagrinėjami visi pagrįsti 

alternatyvūs būdai, kuriais būtų galima pasiekti pageidaujamų rezultatų, visomis aplinkybėmis 

taikant griežčiausias apsaugos priemones ir griežčiausius priežiūros mechanizmus.

Manau, turime susitelkti į pagrindinį tikslą: apsaugoti pagrindines ES piliečių teises.

Geriausias ir tinkamiausias būdas šiam tikslui pasiekti yra dirbti kartu ir spręsti visas 

problemas tiesiogiai, kai tik jos iškyla, pagarbiai bendradarbiauti, plėtoti sąžiningą dialogą ir 

nustatyti aiškius lūkesčius. Manau, kad svarbi mano darbo dalis yra patarti ES institucijoms ir 

įstaigoms ir suteikti joms galimybę priimti tinkamus ir pagrįstus sprendimus ankstyvame 

tvarkymo veiklos etape, kad vėliau nereikėtų padrikai spręsti atsiradusių problemų. Siekdama 

sudaryti palankesnes sąlygas institucijų ir įstaigų tvarkymo veiklos nuoseklumui, taikysiu 

tokias priemones kaip nuolatiniai oficialūs ir neformalūs posėdžiai, tiksliniai mokymai, 
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praktinės rekomendacijos, dalijimasis sukaupta praktine patirtimi, tendencijų ir jų priežasčių 

analizė, atidus padėties stebėjimas ir glaudūs ryšiai su duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) 

tinklu.

ES institucijos ir įstaigos yra atskaitingos už savo poveikį ES piliečių teisėms ir laisvėms. 

Pagrindinė atsakomybė tenka tiems, kurie renka, naudoja asmens duomenis ir gauna iš jų 

naudos, – reikia, kad jie atkurtų pasitikėjimą, kad duomenys gali būti tvarkomi atsakingai ir 

gerais tikslais. To siekiant reikės skaidrumo, galbūt tokio lygmens, prie kurio kai kurios 

institucijos gali būti neįpratusios. Be skaidrumo informacija grindžiamas pasirinkimas, 

pritarimas ar piliečių kontrolė negali turėti prasmės. O be šių dalykų nėra pagrindo 

pasitikėjimui.

Jei mano kadencijos pabaigoje EDAPP ir ES institucijų bei įstaigų santykiai bus aktyvesni ir 

intensyvesni nei pradžioje, tai laikysiu savo kadencijos laimėjimu.

Būtinas sėkmingos priežiūros elementas yra intervencijos įgaliojimai. Manau, kad 47 

straipsnio 1 dalies c, e ir f punktuose nustatyti įgaliojimai (reikalauti, kad būtų patenkinti 

duomenų subjekto prašymai / įgyvendintos teisės, įsakyti ištaisyti, ištrinti ar sunaikinti 

duomenys ar sustabdyti jų tvarkymo veiksmus bei uždrausti tvarkyti duomenis) gali turėti 

didžiulį poveikį ES institucijų ir įstaigų tvarkymo veiklai. Tikiuosi, kad taikant geresnes 

veiklos taisykles, kaip trumpai išdėstyta pirmiau, iš EDAPP bus reikalaujama savo 

įgaliojimais naudotis nuosaikiai. Tačiau noriu aiškiai visoms ES institucijoms ir įstaigoms 

pasakyti, kad, kai tokie veiksmai bus būtini, jų bus imamasi.

Mano įsitikinimu, sėkmingos EDAPP veiklos kertiniai akmenys yra nepriklausomumas, 

veiklos nuoseklumas, veiksminga priežiūra ir prasminga intervencija. Bet kokia intervencija 

taip pat turi būti grindžiama praktiniu EDAPP supratimu, ko jis ketina savo veikla pasiekti: ji 

gali būti skirta padėti pasiekti teigiamų rezultatų arba užkirsti kelią tam tikrai grėsmei.

Jei iš esmės elgsimės taip, kaip mano išdėstyta pirmiau, naudojimąsi kai kuriais EDAPP 

įgaliojimais, nustatytais Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnyje, pakeis įprastiniai santykiai.

Pavyzdžiui, jei bet kokiu atveju gerai bendradarbiautume ir dalytumėmės informacija, 

oficialiais įgaliojimais gauti informaciją ar patekti į patalpą naudotis nereikėtų.

Jei EDAPP imtųsi intervencinių veiksmų, tai neturėtų būti didelis netikėtumas. EDAPP 

suteiks galimybę dalyvauti ir būti atstovaujamiems sprendžiant tuos klausimus, dėl kurių jis 
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ketina imtis teisės aktų laikymosi užtikrinimo veiksmų. Tai gali vykti mums nuolat 

bendraujant (pvz., atliekant išankstinį tikrinimą), atliekant struktūrinę peržiūrą ar nagrinėjant 

skundą. Mano manymu, intervencija labiausiai tikėtina dviem atvejais: pirma, kai atitinkama 

institucija visapusiškai prisiima įsipareigojimus, tačiau mums nepavyksta rasti abiem pusėms 

priimtino sprendimo ir EDAPP mano, kad esama svarbaus pažeidimo, rizikos arba grėsmės; 

antra, kai atitinkama ES institucija arba įstaiga iš esmės neprisiima įsipareigojimų. Pastarasis 

atvejis galėtų būti vyraujančios kultūros, kuri pati savaime gali kelti pavojų, požymis.

EDAPP visais atvejais stengsis paaiškinti, kokių veiksmų jis imasi ir kodėl. Mūsų analizės 

bus plačiai prieinamos. Be to, ketinu stebėti mūsų intervencijos veiksmingumą – ne vien 

atitinkamos institucijos ar įstaigos, bet ir platesnės bendruomenės atžvilgiu. Raginsiu ES 

institucijas ir įstaigas mokytis iš visų veiksmų, kurių imasi EDAPP.

– Atsižvelgiant į būsimą vaidmenį, kuris EDAPP gali tekti kaip Europos duomenų 

apsaugos valdybos (EDAV) sekretoriatui, jei bus patvirtintas dabartinis duomenų 

apsaugos teisės aktų rinkinys, kaip, Jūsų nuomone, būtų galima organizuoti EDAPP darbą 

ir kokius būtų galima taikyti darbo metodus? Kaip, siekiant atsižvelgti į šį naują vaidmenį, 

reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 45/2001?

Šiuo metu 2012 m. Europos Komisijos tekste ir 2014 m. Europos Parlamento tekste EDAV 

nustatytos kompleksinės užduotys ir atsakomybės sritys yra labai svarbios. Pagrindinis jo 

uždavinys bus visoje ES įtvirtinti duomenų apsaugos suderinimą. Remiantis bendra 

atsakomybe, valdyba užtikrins suderintą siūlomo duomenų apsaugos teisės aktų rinkinio 

aiškinimą, taikymą ir įgyvendinimo užtikrinimą. Ji atliks esminį vaidmenį kaip nuoseklumo 

užtikrinimo mechanizmo sergėtoja.

Mano požiūriu, EDAV turi veikti vadovaudamasis gero valdymo principais, nepriekaištingo 

įsipareigojimų prisiėmimo ir bendravimo taisyklėmis, bendra atsakomybe, visapusišku 

dalijimusi informacija, veiksminga stabdžių ir atsvarų sistema, aiškiais apsaugos 

mechanizmais ir atskaitingumu. Visoje jos veikloje visų nacionalinių priežiūros institucijų ir 

EDAPP pozicijoms ir požiūriams turėtų būti atstovaujama teisingai ir vienodai. Turime 

priimti iššūkius ir būti motyvuojami kaip valdyba, turinti aiškią viziją ir tikslus.

Norėčiau, kad EDAV veikla būtų organizuojama remiantis atsakomosios reakcijos ir 

pažangumo principais, kad ji visada dirbtų kolegialiai ir kad kuo rečiau būtų veikiama 

vieniems nuo kitų slepiant informaciją. Tačiau tai nereiškia, kad atskiri nariai negali imtis 
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vadovauti tam tikrais EDAV darbo klausimais, o paskui juos aptarti ir priimti sprendimus su 

visa valdyba.

Be to, turi būti mechanizmas, kuris sudarytų sąlygas užtikrinti, kad EDAV problemas 

nagrinėtų objektyviai bei remdamasis įrodymais ir priimtų nešališkus sprendimus. Visas 

priimtas pozicijas ir veiksmus turi viešai ir visapusiškai remti visi nariai, nepaisant atskirų 

nacionalinių interesų ir siekių, kurie galėjo būti aptarti valdyboje prieš priimant sprendimą.

Galiausiai svarbu, kad valdybos sprendimai, rekomendacijos, nuomonės, gairės ir kiti 

dokumentai būtų prieinami. Tai sakydama turiu omenyje, kad jie turi būti lengvai suprantami 

plačiai auditorijai, ne tik turintiems teisės mokslų diplomą ar pakankamai techninių žinių apie 

duomenų apsaugą ir privatumą, kad galėtų dešifruoti jų prasmę ir tai, kaip juos taikyti 

praktikoje. Valdybos veikla turėtų būti glaudžiai susijusi su kasdieniu ES piliečių gyvenimu ir 

priežiūros pareigūnų duomenų tvarkymo veikla.

Manau, kad mes, kaip sekretoriatas, turime sukurti tvarką, reikalingą pirmiau apibūdintai 

sistemai palaikyti. Nukreipsiu ir koordinuosiu EDAV veiklą ir sudarysiu palankesnes sąlygas 

ryšiams palaikyti, kad EDAV galėtų laiku ir veiksmingai vykdyti savo įsipareigojimus.

Apmąsčiau, kaip EDAV įsteigimas galėtų paveikti EDAPP, atsižvelgiant į jam teksiančius du 

skirtingus vaidmenis: pirmą – kaip EDAV nario ir antrą – kaip jos sekretoriato.

Pirmuoju atveju EDAPP kartu su kitais nariais turės nepriklausomai veikti kaip valdyba.

Tačiau jis neturi pamiršti atskirto ir tęstinio reikalavimo išlikti nepriklausomam vykdant savo, 

kaip EDAPP, veiklą pagal Reglamentą Nr. 45/2001. Man susirūpinimą kelia tai, kad esama 

sričių, kuriose gali kilti konfliktų, dėl kurių turės būti pateikta papildomų paaiškinimų ir 

kurios turės būti traktuojamos itin atsargiai. Ypač EDAV užduotis teikti patarimus ES 

institucijoms dėl asmens duomenų tvarkymo Sąjungoje (Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 66 straipsnio 1 dalies a punktas) aiškiai sutampa su pagrindine EDAPP 

atsakomybės sritimi.

EDAPP, kaip sekretoriato, atsakomybė bus užtikrinti, kad EDAV veiktų veiksmingai, 

rezultatyviai ir tinkamai. EDAPP turės vadovauti įvairaus pobūdžio veiklai, sudaryti 

palankesnes sąlygas planavimui ir programavimui, koordinuoti EDAV vidaus ir išorės ryšius 

ir apskritai prižiūrėti valdybos administracinį darbą ir veiklą. Šie dalykai darys didelį 

spaudimą EDAPP ištekliams ir jie gali tapti keblūs veiklos prioritetų nustatymo požiūriu, 
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ypač todėl, kad teikiamos paramos atžvilgiu sekretoriatas priklausys nuo EDAV pirmininko 

vadovavimo.

Bet kokiu atveju turės būti parengta nauja Reglamento Nr. 45/2001 ir EDAPP darbo tvarkos 

taisyklių redakcija, kad jie atitiktų Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir šis reglamentas 

galėtų būti tinkamai vykdomas. Naujose redakcijose turės būti atsižvelgta į pirmiau minėtus 

nepriklausomumo ir išteklių klausimus, be to, į juos taip pat turės būti atsižvelgta rengiant 

naujas EDAV darbo tvarkos taisykles. Dabar man atrodo, kad EDAV sekretoriatui, kaip 

EDAPP struktūros daliai, turės būti suteiktos atskiros funkcijos ir galbūt paskirtas atskiras 

direktorius, kad jis galėtų tinkamai funkcionuoti ir deramai suteikti numatytą paramą EDAV.

Jis veiks nepriklausomai nuo EDAPP, nors direktorius priklausys EDAPP valdybai. Jei būsiu 

paskirta eiti šias pareigas, iš naujo įvertinsiu šią poziciją, kai jau dirbsiu ir būsiu geriau 

susipažinusi su pačiu EDAPP ir kai bus baigta rengti teisės aktų rinkinį.

Turės būti atlikti Reglamento Nr. 45/2001 ir EDAPP darbo tvarkos taisyklių techniniai 

pakeitimai kelete sričių, pvz.: turės būti nustatytas EDAPP, kaip sekretoriato, teisinis 

pagrindas ir kompetencijos sritys; aiškiai apibrėžtos papildomos funkcijos, užduotys ir galios;

pervarstyta EDAPP institucijos struktūra atskiriant funkcijas ir tai, kaip tai bus tvarkoma;

nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai ir apibrėžtas išteklių teikimas ir planavimas.
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