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Kandidato W. WIEWIÓROWSKI klausymas

– Prašom nurodyti priežastis, kodėl pateikėte paraišką šioms pareigoms užimti ir kodėl 

manote, kad esate tinkamas šioms pareigoms.

EDAPP kaip pagrindinių teisių užtikrintojo užduotys man yra itin svarbios, nes jos paremtos 

vertybėmis, kurios, nepaisant pasaulio permainų, ir toliau lieka svarbios. Todėl aiškindamas, 

kodėl pateikiau savo kandidatūrą EDAPP pavaduotojo pareigoms užimti, norėčiau pasiremti 

savo patirtimi. Gimiau analoginių duomenų pasaulyje ir šiuo požiūriu nepriklausau 

skaitmeninės eros kartai. Pasaulis, kurį pažinojau vaikystėje ir paauglystėje, buvo pasaulis už 

geležinės uždangos. Informacijos ir interneto amžius pasiekė tą pasaulį tuo pat metu kaip ir 

laisvė bei demokratija – XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Mokytis apdoroti 

informaciją savarankiškai, kai nėra cenzūros priežiūros ir naudojamos šiuolaikinės priemonės, 

visai kartai žmonių, kurie, kaip ir aš savo teisės studijų laikotarpiu, ką tik įžengė į suaugusiųjų 

pasaulį, buvo laisvės patirtis ir socialinių įgūdžių pamoka. Ir tuo metu vertybės, kuriomis 

pagrįsta ES, – viena vertus, orumas, laisvė ir žmogaus teisės, įskaitant žodžio laisvę, teisę į 

privatumą, o, kita vertus, laisvoji rinka ir laisvas asmenų, priekių ir paslaugų judėjimas –

apibrėžė mūsų mąstymo kryptis ir buvo svarbus atskaitos taškas. Atsižvelgiant į dabartines 

grėsmes ir į augančias globaliojo pobūdžio ir Sąjungos vidaus problemas, tos vertybės įgauna 

ypatingą reikšmę. Todėl ES ir jos institucijų veiklos kryptis turėtų būti nustatoma 

atsižvelgiant į tai. Šios vertybės taip pat itin svarbios, kad veiktų tokia institucija kaip 
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EDAPP, kuri jau dešimt metų imasi veiksmų gindama žmogaus teises. Šios institucijos 

funkcijos turėtų apimti konsultacijų teikimą ES institucijoms ir įstaigoms, bendradarbiavimą, 

ypač su Europos Parlamentu, ir įgyvendinimo veiksmus. Be to, negalima pamiršti 

pasitikėjimo tarp suinteresuotųjų šalių kūrimo ir pragmatinio požiūrio į pavienius atvejus.

Dėl šių priežasčių asmuo, einantis EDAPP pavaduotojo pareigas, turėtų derinti technologines 

žinias, administracinius įgūdžius ir mokslinį požiūrį į problemas, kurias patiriame, taip pat 

informaciją apie įvykius, kurie mūsų laukia ateityje.

Todėl manau, kad pasiekimai ir patirtis, kuriuos įgijau, galėtų būti labai naudingi visai 

Europos Sąjungai ir visų pirma ES institucijoms. Akademinių žinių ir praktinės patirties 

verslo, svarbiausiose informacinių technologijų ir teisės srityse derinys ir duomenų apsaugos 

institucijos nuolatinė naudojimosi jomis praktika – tiek nacionaliniu, tiek tarptautinių forumų 

lygmeniu, – mano nuomone, yra tinkamas pagrindas siekiant atremti iššūkius ir rasti tinkamus 

sprendimus.

– 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 

užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų? 

Duomenų apsaugos priežiūros institucijų, įskaitant EDAPP, vaidmuo vystosi, tradicinė 

kompetencija apėmė priežiūros ir skundų nagrinėjimo sritis, o dabar šios institucijos taip pat 

teikia konsultacijas bei didina informuotumą. Plačiai priimta, kad duomenų apsaugos 

priežiūros institucijos atlieka ombudsmeno, auditoriaus, konsultanto, švietėjo, politinio 

patarėjo, derybininko ir teisės aktų įgyvendinimo organo vaidmenis1. Todėl priežiūros 

užduotys negali būti vertinamos neatsižvelgiant į kitus vaidmenis ir į tai, jog minėtos 

institucijos turi užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės nuostatų.

Reikėtų plėtoti tokį priežiūros modelį, pagal kurį labai svarbų vaidmenį atlieka duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnai institucijose ir įstaigose, prižiūrintys, kaip jose tvarkomi 

duomenys ir vykdomos atitinkamos procedūros. Būtent šie pareigūnai geriausiai išmano 

konkrečių institucijų veikimo specifiką ir gali įdiegti tinkamas priemones, kartu visapusiškai 

suvokdami, jog, nepaisant nepriklausomumo garantijų, jie yra atitinkamos institucijos 

                                               
1 C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116.
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darbuotojai. Tačiau dėl pastarosios priežasties jie visą laiką gali veikti institucijos viduje, 

naudodamiesi jos veikimo specifikos žiniomis. Esu įsitikinęs, kad EDAPP turėtų plėtoti 

santykius su duomenų apsaugos priežiūros pareigūnais ir juos remti, teikdamas priemones, 

konsultacijas ir palaikydamas nuolatinį dialogą. Į tokio požiūrio taikymo būtinybę 

suinteresuotosios šalys atkreipė dėmesį per konsultacijas, vykusias prieš parengiant EDAPP 

2013–2014 m. strategiją.. Siekiant užtikrinti duomenų apsaugą praktikoje sunkiausia ir kartu 

svarbiausia yra perkelti bendrąsias reglamentuose įtvirtintas nuostatas, į konkrečių procedūrų 

ir sprendimų lygmenį.

Tik tada, kai proaktyvios neprivalomojo pobūdžio priemonės pasirodo esančios 

neveiksmingos arba nepakankamos, reikėtų užtikrinti galimybę imtis privalomų priemonių, 

dėl kurių atitinkami įgaliojimai turėtų ir toliau būti įtraukti į EDAPP kompetencijos sritis, 

kaip šiuo metu nustatyta teisės aktuose. Šios priemonės taip pat turėtų lemti didesnį 

informuotumą ir atitinkamai veiksmingą asmens duomenų apsaugos nuostatų taikymą.

Svarbu, kad EDAPP, kaip ir kitos duomenų apsaugos priežiūros institucijos, išmanytų 

duomenų tvarkymo institucijose technologijų ir procesų specifiką. Geras tokių poreikių 

tenkinimo pavyzdys yra neseniai EDAPP pradėta iniciatyva Internet Privacy Engineering 

Network (privatumo inžinerijos internetu tinklo iniciatyva), pagal kurią kuriama 

bendruomenė, ieškanti veiksmingų sprendimų privatumo internete apsaugos ir užtikrinimo 

srityje.

– 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?

ES asmens duomenų apsaugos teisinis pagrindas, kuris greitai turėtų būti pakeistas, 

neatskiriamai susijęs su institucinėmis priežiūros modelio permainomis ir nacionaliniu, ir ES 

lygmenimis. Būsimasis modelis turėtų būti parengtas remiantis ligšioline patirtimi, visų pirma 

29 straipsnyje numatytos darbo grupės (angl. WP29) veiklos rezultatais. Kaip dabartinis šios 

grupės narys ir jos pirmininko pavaduotojas manau, kad, visapusiškai pripažįstant Komisijos 

ekspertų kvalifikaciją, Komisija neturėtų atlikti sekretoriato vaidmens. Todėl pasiūlymas 

patikėti šį vaidmenį EDAPP puikiai dera su nauja ES lygmens nepriklausomų duomenų 
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apsaugos priežiūros institucijų struktūra.

Kartu turėtume suvokti, kad būsimoji EDAV ne tik vykdys konsultacinę veiklą, bet kartu 

dalyvaus sprendžiant atskirus ginčus (o tai daug svarbiau iš piliečių perspektyvos). Tai 

reiškia, kad duomenų apsaugos bendrija prisiima labai svarbią atsakomybę ir privalo užtikrinti 

viešą atskaitomybę už savo veiklą. Todėl EDAPP kaip subjektui, kuris privalės užtikrinti 

praktinį EDAV darbą, tenka konkretūs įsipareigojimai įdiegti praktines procedūras ir 

užtikrinti atitinkamą informacinę infrastruktūrą, kad būtų galima veiksmingai bendradarbiauti. 

Suprantu, kad EDAPP atliks dvejopą vaidmenį ir turės derinti šiuos du vaidmenis bei išlaikyti 

jų pusiausvyrą.

Esu įsitikinęs, kad EDAPP kaip sekretoriatas turėtų atlikti EDAV aptarnavimo vaidmenį, 

aktyviai remdamas jos veiklą. Dabartinį esminį EDAPP darbuotojų indėlį į 29 straipsnio 

darbo grupės darbą vertinu teigiamai ir esu įsitikinęs, kad EDAPP kaip sekretoriatas galės 

užtikrinti pridėtinę vertę šios grupės struktūrai. Būsimas EDAV veiklos modelis turėtų būti 

paremtas geriausiais duomenų apsaugos priežiūros institucijų bendradarbiavimo pavyzdžiais 

siekiant užtikrinti visos šios srities veiklos sinergiją.

Naujas EDAPP, kaip EDAV sekretoriato, vaidmuo bus tik vienas iš būtinų Reglamento 

Nr. 45/2011 pakeitimų, kuriuos skubiai reikės suderinti su nauju bendruoju asmens duomenų 

apsaugos reglamentu, aspektų.


