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buvo priimtos naujosios
ES duomenų apsaugos
taisyklės, kurių dalis
– Duomenų apsaugos
teisėsaugos srityje direktyva. Duomenų
apsaugos reforma siekiama užtikrinti,
kad ES duomenų apsaugos standartai
tiktų skaitmeniniam amžiui, kad, kintant
technologijoms, jais būtų galima remtis
ir ateityje.
Direktyva siekiama apsaugoti fizinius
asmenis institucijoms tvarkant jų
asmens duomenis nusikalstamų veikų
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar
traukimo baudžiamojon atsakomybėn
už jas arba baudžiamųjų sankcijų
vykdymo tikslais.
Šios taisyklės parengtos įgyvendinant
ES saugumo darbotvarkę – ES kovos su
terorizmu, organizuotu nusikalstamumu
ir elektroniniais nusikaltimais
strategiją. Tokių duomenų mainai
labai svarbūs kovojant su terorizmu
ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.
Naujosios taisyklės leis tokiais
duomenimis dalytis veiksmingiau tiek
ES, tiek tarptautiniu lygmeniu. Šiomis
taisyklėmis bus kuriamas pasitikėjimas
ir tarpvalstybiniu mastu užtikrintas
teisinis tikrumas.
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Teisingumo ir vartotojų reikalų
generalinis direktoratas

KAIP ŠIA DIREKTYVA
PUOSELĖJAMOS PAGRINDINĖS
TEISĖS?
Remiantis naująja direktyva, visi asmens
duomenys privalo būti tvarkomi teisėtai,
sąžiningai ir tik konkrečiu tikslu – tikslu,
kuris visuomet turi būti susijęs su kova su
nusikalstamumu.
Direktyva užtikrinama, kad asmens
duomenys visoje ES būtų tvarkomi
laikantis teisėtumo, proporcingumo ir
reikalingumo principų ir kad asmenys
turėtų galimybę pasinaudoti apsaugos
priemonėmis. Ja taip pat užtikrinama
visiškai nepriklausoma priežiūra, vykdoma
nacionalinių duomenų apsaugos
institucijų, ir veiksmingos teisminės teisių
gynimo priemonės.
Duomenų apsauga – naujas standartas
Kiekvieno su asmens duomenimis
susijusio proceso pradžioje (pvz.,
pradedant kurti naują duomenų bazę)
policija ir baudžiamosios teisenos
institucijos taikys pritaikytosios duomenų
apsaugos ir standartizuotosios duomenų
apsaugos principus. Asmens duomenų
tvarkytojai bus atskaitingesni už savo
veiksmus. Pavyzdžiui, institucijos privalo
paskirti duomenų apsaugos pareigūnus,
jų organizacijoje tvarkančius asmens
Teisingumas
ir vartotojų
reikalai

Europos Sąjungoje teisė į asmens
duomenų apsaugą laikoma pagrindine
teise. Teisę į deramą asmens duomenų
apsaugą atliekant baudžiamųjų veikų
tyrimus ar įgyvendinant teisėsaugos
veiksmus turi ne tik nusikaltimų aukos
ir liudytojai, bet ir įtariamieji. Be to,
labiau suderinus teisės aktus policijos
pareigūnams ar prokurorams bus
lengviau bendradarbiauti atliekant
tarpvalstybinius tyrimus, todėl visoje
Europoje bus veiksmingiau kovojama su
nusikalstamumu ir terorizmu.

duomenų apsaugos klausimus. Be to,
privaloma užtikrinti, kad apie didelius
duomenų apsaugos pažeidimus būtų kuo
skubiau pranešama nacionalinei priežiūros
institucijai.

KAIP ŠIA DIREKTYVA GERINAMAS
TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ
DARBAS?

Turite klausimų?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Susisiekite su „Europe Direct“:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

Kad galėtų veiksmingai kovoti
su nusikalstamumu, teisėsaugos
institucijoms būtinos efektyvios ir
patikimos keitimosi asmens duomenimis
nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu
lygmeniu taisyklės. Nustačius visoje
ES galiojančias taisykles, susijusias
su asmens duomenų apsauga
baudžiamosios teisenos srityje, visoje
ES policijos ir baudžiamosios teisenos
institucijų bendradarbiavimas taps
lengvesnis.

Pagal buvusias taisykles
Europos Sąjungoje fiziniai asmenys ir dabar turi teisę susipažinti su savo asmens
duomenimis, kuriuos tvarko policija, prokuratūra ar baudžiamieji teismai. Tačiau ši
teisė skirtingose valstybėse narėse įgyvendinama skirtingai.
Tarkim, kai kurios nacionalinės institucijos ima mokestį. Kitos – į atskirus prašymus
neatsako per pagrįstą terminą ir su asmens duomenimis susipažinti leidžia
tik netiesiogiai (pvz., per nacionalines priežiūros institucijas). Gavęs atsakymą,
susipažinti su savo duomenimis prašęs asmuo dažnai pasigenda deramo
paaiškinimo, koks yra jo duomenų statusas ir kokiomis teisių gynimo priemonėmis
jis gali pasinaudoti. Taip asmuo atsiduria sudėtingoje padėtyje, ypač turint omenyje
tai, kad vis daugiau asmens duomenų tvarkoma kitose valstybėse narėse.

Laiko ir pinigų taupymas
Duomenų tvarkymas bus ne toks
brangus ir truks trumpiau. Policijos ir
baudžiamosios teisenos institucijoms
nebereikės taikyti skirtingų – nelygu
asmens duomenų šaltinis – duomenų
apsaugos taisyklių rinkinių. Naujosios
taisyklės taikomos tiek asmens
duomenis tvarkant šalies viduje, tiek juos
perduodant kitoms valstybėms narėms.

Pagal naująsias taisykles
Visi ES piliečiai turi lygias teises susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi turi
teisę tiesiogiai kreiptis į policiją ir baudžiamosios teisenos institucijas su prašymu
leisti susipažinti su savo asmens duomenimis.

Glaudesnis tarptautinis
bendradarbiavimas

Nutarusios patenkinti prašymą, institucijos asmens duomenis privalo teikti
nemokamai. Institucijos taip pat gali nuspręsti apriboti teisę susipažinti su asmens
duomenimis, ypač tuomet, kai nori užkirsti kelią vykstančio tyrimo trikdymui arba
apsaugoti nacionalinį saugumą ar kitų asmenų teises ir laisves. Apribojimai gali
būti nustatomi tik laikantis ES teisėje įtvirtintų reikalingumo ir proporcingumo
reikalavimų, kaip juos yra išaiškinęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir
Europos Žmogaus Teisių Teismas.

ES policijos ir baudžiamosios teisenos
institucijos glaudžiau bendradarbiaus
su ES nepriklausančiomis šalimis,
nes aiškesnės bus taisyklės, kuriomis
reglamentuojamas tarptautinis su
nusikalstamomis veikomis susijusių
duomenų perdavimas. Naujosiomis
taisyklėmis bus užtikrinta, kad duomenys
būtų perduodami deramai užtikrinant jų
apsaugą.

Konkrečiu atveju pateikusios neutralų atsakymą (kaip antai, „negalime nei
patvirtinti, nei paneigti Jūsų asmens duomenų tvarkymo fakto“), institucijos privalo
asmenį informuoti apie teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos
priežiūros institucijai. Ši institucija atlieka pirmiau minėtų institucijų turimų
duomenų būtinuosius patikrinimus ar peržiūrą. Galiausiai, asmenys visada turi teisę
prašyti, kad visai šiai procedūrai būtų taikoma teisminė priežiūra.
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