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– Meg tudná indokolni, hogy miért jelentkezett a posztra, és miért tartja magát 

alkalmasnak a tisztség betöltésére?

Az európai adatvédelmi biztosnak az alapjogok biztosítójaként ellátandó feladatai különösen 

fontosak számomra, mivel olyan értékekkel kapcsolatosak, amelyek változó világunkban sem 

veszítenek jelentőségükből. Ezért a helyettes biztosi posztra való jelentkezésem okainak 

magyarázataként hadd hivatkozzak személyes tapasztalatomra. Még az „analóg” világban 

születem, és ebben az értelemben nem vagyok része a digitális generációnak. Az a világ, 

amelyet gyermekként és tizenévesként megismertem, a vasfüggöny mögötti világ volt. Az 

információs társadalom kora és az internet a 90-es évek elején, pontosan a szabadság és a 

demokrácia beköszöntével egy időben jelent meg. Az információ egyedül, cenzúra nélkül és 

modern eszközök használatával való feldolgozása a szabadság megtapasztalása és egyben a 

szociális készségek terén kapott lecke volt azon generáció számára, akik, mint jómagam jogi 

tanulmányaim idején, épp hogy beléptek a felnőttkorba. És abban az időben 

gondolkodásunkat azok az értékek irányították, amelyeken az EU alapul – egyrészt a 

méltóság, a szabadság és az emberi jogok, így a véleménynyilvánítás szabadsága és a 

magánélethez való jog, másrészt a szabad piac és a személyek, áruk és szolgáltatások szabad 

mozgása – és fontos vonatkoztatási pontokként szolgáltak. A jelenleg fenyegető veszélyek és 

a mind globális jellegű, mind az Európai Unión belüli, egyre súlyosbodó problémák tükrében 

ezek az értékek különleges jelentőségre tesznek szert. Ezeknek az értékeknek kell 
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iránymutatásul szolgálniuk az EU és intézményei tevékenységeihez, mivel kulcsfontosságú 

szerepet játszanak az olyan intézmények működésében is, mint az európai adatvédelmi biztos 

hivatala, amely immár 10 éve látja el az emberi jogok védelmét.  A testületnek az EU 

szerveinek és intézményeinek való tanácsadást, az – elsősorban az Európai Parlamenttel való 

– együttműködést, és a végrehajtás biztosítását kell ellátnia. Nem szabad elfeledkeznünk az 

érdekelt felek közti konszenzus kialakításáról és az egyes esetekben alkalmazott pragmatikus 

megközelítésről sem.

Ezért a helyettes európai adatvédelmi biztosnak technológiai know-how-t és adminisztratív 

készségeket kell kombinálnia a felmerülő problémák és a jövőben kialakuló helyzetek 

tudományos megközelítésével. f

Úgy vélem, hogy eredményeim és tapasztalatom ideális jelöltté tesznek az Európai Unió 

egésze, és különösen az európai uniós intézmények szolgálatára.  Véleményem szerint 

elméleti ismereteim és az üzleti életben – a jog és az információs technológia kulcsfontosságú 

területein – szerzett gyakorlati tapasztalataim, kiegészülve az ezek adatvédelmi hatóságként 

történő, mind nemzeti, mind nemzetközi szintű alkalmazásában szerzett folyamatos 

munkatapasztalattal, megbízható alapul szolgálnak ahhoz, hogy szembenézzek az előttünk 

álló kihívásokkal és megfelelő megoldásokat találjak rájuk.  

– Mutassa be elképzeléseit az európai adatvédelmi biztos felügyeleti tennivalóit illetően! 

Miként képzeli el az európai adatvédelmi biztos uniós intézmények és szervek 

tevékenységei feletti felügyeleti szerepét? Hogyan kíván élni az európai adatvédelmi 

biztos beavatkozási hatásköreivel a jogszabályok betartatása érdekében? 

Az adatvédelmi hatóságoknak, így az európai adatvédelmi biztosnak a felügyeletre és 

panaszkezelésre vonatkozó hagyományos hatáskörök ellátásában betöltött szerepe már a 

tanácsadást és a tudatosság növelésével kapcsolatos feladatokat is magában foglalja. Széles 

körben elfogadott, hogy az adatvédelmi hatóságok ombudsmani, ellenőri, tanácsadói, oktatói, 

szakpolitikai tanácsadói, tárgyalói és jogérvényesítői szerepet játszanak1. Így a felügyeleti 

feladatok nem választhatók el az egyéb szerepektől és a szabályoknak való megfelelés 

biztosításától.

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
107-116. o. 
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Olyan felügyeleti modellt is ki kell alakítani, amelyben az adatvédelmi tisztviselők fontos 

szerepet játszanak az intézményekben és szervezetekben. Ők felelnek az adatfeldolgozás 

belső felügyeletéért és a megfelelő eljárások végrehajtásáért. Ők ismerik a legjobban az egyes

intézmények működését, és ők vannak abban a helyzetben, hogy megfelelő intézkedéseket 

hajthassanak végre, ugyanakkor teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy a 

függetlenségi garanciák ellenére mégiscsak az érintett intézmény alkalmazottai. De éppen 

emiatt szabadon dolgozhatnak az intézményen belül, felhasználva az intézmény egyedi 

működési módjáról szerzett ismereteiket. Úgy vélem, hogy az európai adatvédelmi biztosnak 

kapcsolatokat kell kiépítenie az adatvédelmi tisztviselőkkel, és eszközök biztosításával, illetve 

tanácsadással kell támogatnia őket, valamint folyamatos párbeszédet kell fenntartania velük.   

Az érdekelt felek az európai adatvédelmi biztosra vonatkozó 2013-2014-es stratégiával 

kapcsolatos konzultációk során hangsúlyozták a fent említett megközelítés szükségességét.   

A gyakorlatban az jelenti a legnagyobb nehézséget, hogy a rendeletekben megállapított 

általános elvek alapján konkrét eljárásokat és megoldásokat dolgozzunk ki, ez azonban 

létfontosságú a személyes adatok védelme szempontjából. 

Csak a nem kötelező érvényű, proaktív intézkedések kudarca vagy elégtelen volta esetén kell 

lehetővé tenni a kötelező érvényű intézkedések alkalmazását, amely olyan hatáskör, amelynek 

továbbra is szerepelnie kell az európai adatvédelmi biztos hatáskörei között, ahogyan azt a 

jelenlegi jogszabályok előírják. Ezeknek az intézkedéseknek a tudatosság növelését is 

segíteniük kell, és ebből következően az adatvédelmi szabályok tényleges végrehajtását kell 

eredményezniük.  

Fontos, hogy az európai adatvédelmi biztosok – más adatvédelmi hatóságokhoz hasonlóan –

megértsék az intézményekben adatfeldolgozásra szolgáló technológiák és folyamatok 

sajátosságait.  Ezen igények kezelésének egyik jó példája az európai adatvédelmi biztos által a 

közelmúltban tett kezdeményezés, az internethasználók magánéletét védelmező hálózat, mely 

olyan közösség létrehozását célozza, amely az internethasználók magánéletének védelmét és 

előmozdítását célzó, hatékony megoldások kialakításán munkálkodik.    

– 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?
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Az EU adatvédelemre vonatkozó, jelenleg módosítandó jogi kerete elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik a felügyeleti modell mind nemzeti, mind uniós szintű intézményi 

módosításaihoz. A jövőbeli modellt a korábbi tapasztalatokra kell alapítani, különösen a 29. 

cikk szerinti munkacsoport (WP29) munkájára. A 29. cikk szerinti munkacsoport tagjaként és 

alelnökeként – a Bizottság képviselőinek szakértelmét kellőképpen elismerve – úgy vélem, 

nem helyes, ha a Bizottság titkárságként működik. Az e szerepnek az európai adatvédelmi 

biztosra való átruházására irányuló javaslat tökéletesen beleillik az európai szintű, független 

adatvédelmi hatóság új struktúrájába. 

Ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől, hogy a jövőbeli EDPB nem csak tanácsadói 

tevékenységekben vesz majd részt, hanem – ami a polgárok szempontjából sokkal fontosabb 

– az egyedi viták megoldásában is. Ez azt jelenti, hogy az adatvédelmi közösségre rendkívül 

nagy felelősség hárul, és nyilvánosan elszámoltathatónak kell lennie tevékenységeiért. Az 

európai adatvédelmi biztosnak kell gondoskodnia az EDPB gyakorlati működéséről, és ebből 

következően konkrét kötelezettségvállalásokat kell tennie gyakorlati eljárások végrehajtására, 

valamint a megfelelő IKT-infrastruktúra biztosítására a hatékony együttműködés lehetővé 

tétele érdekében.  Tudatában vagyok, hogy az európai adatvédelmi biztos kettős szerepet fog 

játszani, és e két szerepét össze kell hangolnia és egyensúlyba kell hoznia.

Úgy gondolom, hogy az európai adatvédelmi biztosnak titkársági funkciójában szolgáltatást 

kell nyújtania az EDPB számára, aktívan támogatva annak tevékenységeit.  Az európai 

adatvédelmi biztos hivatalának munkatársai pozitívan járulnak hozzá a WP29 munkájához, és 

meggyőződésem, hogy az európai adatvédelmi biztos, titkársági szerepében, képes lesz 

hozzáadott értéket nyújtani a WP29 szerkezeti felépítéséhez.  Az EDPB jövőbeli működési 

modelljének az adatvédelmi hatóságok közti legjobb együttműködési gyakorlatokra kell 

támaszkodnia az e területen végzett valamennyi tevékenység közti szinergiák biztosítása 

érdekében.

Az európai adatvédelmi biztos hivatalának az EDPB titkárságaként játszott új szerepe csak az 

egyik eleme a 45/2000 rendelethez benyújtott szükséges módosításoknak, amelyet sürgősen a 

személyes adatok védelméről szóló, új, átfogó szabályozáshoz kell majd igazítani.


