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Kas ir vadošā uzraudzības iestāde?
VDAR vispārējais noteikums ir tāds, ka pārrobežu apstrādes darbības uzraudzību vai
iesaistot vairāk nekā vienas ES valsts pilsoņus, vada tikai viena uzraudzības iestāde, ko
sauc par vadošo uzraudzības iestādi. Tas ir pazīstams kā vienas pieturas aģentūras
princips.
Vadošā uzraudzības iestāde ir iestāde, kuras galvenā atbildība ir pārrobežu apstrādes
darbību veikšana, piemēram, ja tiek izmeklēta uzņēmums, kas veic apstrādes darbības
vairākās dalībvalstīs.
Vadošā iestāde koordinēs darbības, kurās darbojas iesaistītās uzraudzības iestādes,
saskaņā ar regulas 60.-62. pantu (piemēram, vienas pieturas aģentūra, savstarpēja
palīdzība un kopīgas operācijas). Tā iesniegs jebkuru lēmuma projektu šīm uzraudzības
iestādēm, kas ir ieinteresētas šajā jautājumā.
Kas ir pārrobežu apstrāde?
Vadošās uzraudzības iestādes mehānisms tiek uzsākts tikai pārrobežu apstrādes
kontekstā. Tādēļ ir jānosaka, vai tiek veikta pārrobežu apstrāde.
Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. panta 23. punktā "pārrobežu apstrāde"
ir definēta kā:
- personas datu apstrāde, kas notiek saistībā ar darbībām, kuras Savienībā veic
pārziņa vai apstrādātāja uzņēmējdarbības vietās vairāk nekā vienā dalībvalstī,
ja pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī;
vai
-personas datu apstrāde, kas notiek saistībā ar darbībām, kuras Savienībā veic
pārziņa vai apstrādātāja vienīgajā uzņēmējdarbības vietā, bet kas būtiski
Ko nozīmē "būtiski ietekmē"?
Regulā nav definēts jēdziens"būtiski ietekmē".
Uzraudzības iestādes interpretēs "būtiski ietekmē" katrā gadījumā atsevišķi. Mēs
ņemsim vērā apstrādes kontekstu, datu veidu, apstrādes mērķi un tādus faktorus, vai
apstrāde:
rada vai var radīt indivīdiem bojājumus, zaudējumus vai ciešanas;
ir vai varētu būt reāla ietekme ierobežojot tiesības vai liedzot iespēju;
ietekmē vai var ietekmēt cilvēku veselību, labklājību vai mieru;
ietekmē vai var ietekmēt personu finansiālo vai ekonomisko statusu vai
apstākļus;
rada iespēju personas diskriminācijai vai netaisnīgai attieksmei;
ietver īpašu personas vai citu ietekmējošo datu kategoriju analīzi, jo īpaši
bērnu personas datus;
izraisa vai var izraisīt būtisku personu uzvedības maiņu;
rada indivīdam negaidītas vai nevēlamas sekas;
rada apmulsumu vai citus negatīvus sekas, tostarp reputācijas zaudējumus; vai

ir saistīta ar plaša spektra personas datu apstrādi.
Kā tiek noteikta pārziņa vadošā uzraudzības iestāde?
Kad ir noskaidrots, ka attiecīgā apstrāde ir pārrobežu apstrāde, tad ir jānosaka vadošā
uzraudzības iestāde.
Saskaņā ar regulas 56. pantu vadošā iestāde būs tās valsts uzraudzības iestāde, kurā
atrodas galvenā uzņemējdarbības vieta.
Ja organizācijai ir vienota iestāde Eiropas Savienībā, bet apstrāde būtiski ietekmē vai
var var būtiski ietekmēt datu subjektus vairāk nekā vienā dalībvalstī, vadošā
uzraudzības iestāde ir tā uzraudzības iestāde, kur atrodas atsevišķais uzņēmums.
Ja organizācijai ir vairākas ES iestādes, princips ir tāds, ka galvenā uzņēmējdarbības
vieta ir šīs organizācijas galvenā pārvalde. Tomēr, ja cita iestāde pieņem lēmumus par
apstrādes mērķiem un līdzekļiem un ir pilnvarota pieņemt šādus lēmumus, tad tā kļūst
par galveno uzņēmējdarbības vietu. Tas ir datu pārziņa interesēs skaidri noteikt, kur
tiek pieņemti lēmumi par personas datu apstrādes darbību mērķiem un līdzekļiem.
Kā piemēru var minēt, ja uzņēmums veic vienu vai vairākas pārrobežu apstrādes
darbības, un lēmumi par visu pārrobežu apstrādi tiek veikti ES galvenajā pārvaldes
vietā, par visām pārrobežu apstrādes darbībām atbildēs tikai viena vadošā uzraudzības
iestāde. Tā būs uzņēmuma galvenās pārvaldes vietas uzraudzības iestāde.
Tomēr, ja uzņēmums veic vairākas pārrobežu apstrādes darbības un lēmumus par
apstrādes līdzekļiem un mērķiem pieņem dažādos uzņēmumos, būs vairāk nekā viena
vadošā uzraudzības iestāde. Tās būs to uzņēmumu atrašanās vietas iestādes, kas pieņem
lēmumus par attiecīgajām pārrobežu apstrādes darbībām. Lai pilnībā izmantotu vienas
pieturas aģentūras mehānismu ar vienotu vadošās pārraudzības iestādi pārrobežu
apstrādes jomā, uzņēmumiem būtu jāapsver lēmumu pieņemšanas pilnvaru
organizēšana attiecībā uz personas datu apstrādes darbībām vienā vietā.
Kādi kritēriji tiek izmantoti, lai identificētu pārziņa vadošo uzraudzības iestādi?
Turpmāk minētie faktori ir noderīgi, lai noteiktu galveno pārziņa uznēmējdarbības
vietu:
- Vai tai ir atsevišķš uzņēmums ES?
Ja tā ir, un, ja apstrāde būtiski ietekmē vai var būtiski ietekmēt datu subjektus
vairāk nekā vienā dalībvalstī, vadošā uzraudzības iestāde ir šī atsevisķā
uzņēmuma vietas uzraudzības iestāde.
- Vai galvenā mītne atrodas ES ?
•

Ja atbilde ir apstiprinoša, kāda ir tā loma un kādi ir pieņemtie lēmumi
par šajā uzņēmumā veiktajiem apstrādes mērķiem un līdzekļiem, un, vai
šim uzņēmumam ir tiesības īstenot lēmumus par apstrādes darbību?

•

Ja nē, vai ir citi uzņēmumi, kur:

■ tiek pieņemti lēmumi par uzņēmējdarbību, kas saistīta ar datu
apstrādi?
■ tiek efektīvi īstenoti lēmumi?
■ atrodas direktors (vai direktori) ar vispārēju vadības atbildību par
pārrobežu pārstrādi?
■ pārzinis vai apstrādātājs ir reģistrēts kā uzņēmums, ja tas ir vienā
teritorijā?
Kā tiek noteikta apstrādātāju vadošā uzraudzības iestāde?
Regula arī atļauj datu apstrādātājiem, uz kuriem attiecas regula, uzņēmējdarbības vietas
vairāk nekā vienā dalībvalstī, lai gūtu labumu no vienas pieturas aģentūras sistēmas.
4. panta 16. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka apstrādatāja uzņēmejdarbības galvenā
vieta būs apstrādātāja galvenās pārvaldes vieta ES vai, ja ES nav galvenās pārvaldes,
tad uzņēmējdarbības ES galvenā (apstrādātāja) vieta.
Tomēr saskaņā ar 36. apsvērumu, gadījumos, kuros iesaistīti gan pārzinis, gan
apstrādātājs, kompetentā vadošā uzraudzības iestāde būs tā, kurā atrodas pārziņa
galvenā uzņēmējdarbības vieta. Šajā situācijā apstrādātāja uzraudzības iestāde tiek
uzskatīta par "attiecīgo uzraudzības iestādi", un tai būtu jāpiedalās sadarbības
procedūrā.

