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Tiedonanto yrityksiä koskevista sitovista säännöistä (BCR)
konserneille/

yritysryhmille, joiden johtavana BCR-
valvontaviranomaisena toimii Yhdistyneen kuningaskunnan

tietosuojaviranomainen (ICO)

Hyväksytty 22. heinäkuuta 2020

Tämä asiakirja ei vaikuta analyysiin, jota Euroopan tietosuojaneuvosto tekee parhaillaan Euroopan
unionin tuomioistuimen asiassa DPC v. Facebook Ireland ja Schrems1 antaman tuomion vaikutuksista
yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin siirtovälineinä.

 Konsernit/yritysryhmät, joiden BCR-säännöt on hyväksytty

Menettelyä koskeva näkökohdat:

Konsernien/yritysryhmien, joiden BCR-säännöt on hyväksytty ja joiden toimivaltaisena BCR-
valvontaviranomaisena (jäljempänä ’johtava BCR-valvontaviranomainen’) toimii Yhdistyneen
kuningaskunnan tietosuojaviranomainen (ICO), on toteutettava kaikki organisatoriset järjestelyt,
joiden perusteella voidaan määrittää ETA-alueen uusi johtava BCR-valvontaviranomainen
valmisteluasiakirjan WP263rev.012 perusteiden mukaisesti. Johtava BCR-valvontaviranomainen on
vaihdettava viimeistään brexit-siirtymäajan lopussa.

ETA-alueen uuden johtavan BCR-valvontaviranomaisen on uutena toimivaltaisena
valvontaviranomaisena annettava yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti uusi

1 Unionin tuomioistuin, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems (C-
311/18).
2 Tietosuojatyöryhmä, Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of “Binding
Corporate Rules” for controllers and processors under the GDPR, WP263rev.01, annettu 11. huhtikuuta 2018 −
Euroopan tietosuojaneuvoston hyväksymä.



vahvistuspäätös yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla jo hyväksytyistä BCR-säännöistä Euroopan
tietosuojaneuvoston lausunnon perusteella ennen siirtymäkauden loppua.

ETA-alueen uuden johtavan BCR-valvontaviranomaisen ei tarvitse antaa vahvistusta niistä BCR-
säännöistä, joiden johtavana BCR-valvontaviranomaisena ICO toimi direktiivin 95/46/EY nojalla.

Sisältöä koskevat näkökohdat:

Konsernien/yritysryhmien, joiden BCR-säännöt on hyväksytty ja joiden johtavana BCR-
valvontaviranomaisena ICO toimi, on muutettava BCR-sääntöjään siten, että niissä viitataan ETAn
oikeusjärjestykseen, ennen brexit-siirtymäkauden loppua. Tämän tiedonannon liitteessä esitetään
tätä prosessia läpikäyvien konsernien/yritysryhmien avuksi tarkistuslista muutettavista seikoista.

Jos muutoksia ei tehdä ja/tai soveltuvin osin ei saada uutta vahvistusta ennen siirtymäkauden loppua,
konsernit/yritysryhmät eivät voi käyttää BCR-sääntöjään pätevänä siirtomekanismina tietojen
siirtämiseksi ETA-alueen ulkopuolelle siirtymäkauden loputtua.

Euroopan tietosuojaneuvosto muistuttaa myös, että sen jälkeen, kun yleistä tietosuoja-asetusta
alettiin soveltaa kaksi vuotta sitten, konsernien/yritysryhmien olisi jo pitänyt päivittää BCR-sääntönsä
yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla asiakirjoissa WP256rev.013 ja WP257rev.014 määritettyjen
vaatimusten mukaisesti. Se, että uusi johtava BCR-valvontaviranomainen alkaa valvoa BCR-sääntöjä,
ei tarkoita, että se on tarkastanut kyseisten päivitysten tekemisen. Se voi kuitenkin tehdä tarkastuksen
milloin tahansa ja pyytää kaikkia konserneja/yritysryhmiä, joiden BCR-säännöt on hyväksytty,
tekemään asiaankuuluvat muutokset ja tehdä sen osalta minkä tahansa tarvittavan päätöksen. Uusi
johtava BCR-valvontaviranomainen voi pyytää tekemään myös mitä tahansa muita muutoksia
valvomiinsa BCR-sääntöihin edellä kuvatun mukaisesti, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kaikilla
valvontaviranomaisilla, myös uudella johtavalla BCR-valvontaviranomaisella, säilyy oikeus käyttää
valtuuksiaan. Näihin valtuuksiin kuuluvat muun muassa tutkimuksen tekeminen BCR-säännöistä, myös
itse BCR-sääntöjen täytäntöönpanosta, tai erityisen huomion kiinnittäminen kyseisten BCR-sääntöjen
tiettyihin näkökohtiin yrityksen laajemman tutkinnan ja, soveltuvin osin, vahvistuksen yhteydessä.

 ICO:n käsiteltävänä olevat BCR-hakemukset

Menettelyä koskevat näkökohdat:

Konserneja/yritysryhmiä, joiden BCR-säännöt ovat ICO:n arvioitavina, kehotetaan toteuttamaan kaikki
organisatoriset järjestelyt, joiden perusteella voidaan määrittää ETA-alueen uusi johtava BCR-
valvontaviranomainen valmisteluasiakirjan WP263rev.01 perusteiden mukaisesti ennen brexit-
siirtymäkauden loppua. Niiden on otettava yhteyttä kyseiseen valvontaviranomaiseen, jotta ne voivat
antaa kaikki tarvittavat tiedot siitä, miksi kyseistä valvontaviranomaista olisi harkittava uudeksi
johtavaksi BCR-valvontaviranomaiseksi.

Uusi johtava BCR-valvontaviranomainen ottaa hakemuksen käsiteltäväkseen ja käynnistää virallisesti
vahvistusmenettelyn saatuaan Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon.

Siirtymäkaudella konsernit/yritysryhmät voivat päättää siirtää BCR-hakemuksensa uudelle johtavalle
BCR-valvontaviranomaiselle, kun ICO on vahvistanut sen. Tässä tapauksessa ETA-alueen uuden

3 Tietosuojatyöryhmän valmisteluasiakirja, jossa esitetään taulukko niistä seikoista ja periaatteista, joita yrityksiä
koskevien sitovien sääntöjen on sisällettävä, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna ja hyväksyttynä 6.
helmikuuta 2018, WP256rev.01 − Euroopan etosuojaneuvoston hyväksymä.
4 Tietosuojatyöryhmän valmisteluasiakirja, jossa esitetään taulukko niistä seikoista ja periaatteista, joita
henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen on sisällettävä, sellaisena kuin
se on viimeksi tarkistettuna ja hyväksyttynä 6. helmikuuta 2018, WP257rev.01 − Euroopan etosuojaneuvoston
hyväksymä.



johtavan BCR-valvontaviranomaisen on uutena toimivaltaisena valvontaviranomaisena yleisen
tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettava uusi vahvistuspäätös Euroopan
tietosuojaneuvoston lausunnon perusteella ennen siirtymäkauden loppua.

Sisältöä koskevat näkökohdat:

Kaikkien konsernien/yritysryhmien, joiden BCR-säännöt ICO:n on määrä vahvistaa ennen
siirtymäkauden loppua Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon perusteella, on varmistettava, että
niiden BCR-säännöissä viitataan ETAn oikeusjärjestykseen ja että niissä on tiedot asiaankuuluvista
muutoksista, joiden on määrä tulla voimaan (viimeistään) siirtymäkauden lopussa. Tämän
tiedonannon liitteessä esitetään tämän prosessin avuksi tarkistuslista esitettävistä seikoista.

Molemmissa edellä kuvatuissa tilanteissa ETA-alueen valvontaviranomainen, jota voidaan pyytää
toimimaan uutena johtavana BCR-valvontaviranomaisena, harkitsee tapauskohtaisesti asiakirjassa
WP263 asetettujen vaatimusten perusteella ja yhdessä muiden asianomaisten valvontaviranomaisten
kanssa, onko se asianmukainen johtava BCR-valvontaviranomainen, ja ilmoittaa harkintansa
tuloksesta konsernille/yritysryhmälle.

Euroopan tietosuojaneuvosto

Puheenjohtaja

(Andrea Jelinek)



Liite: Tarkistuslista rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle tarkoitettujen BCR-sääntöjen seikoista, joita on muutettava, kun johtava BCR-
valvontaviranomainen vaihtuu brexitin yhteydessä

 Seuraavat seikat on päivitettävä, koska johtava BCR-valvontaviranomainen vaihtuu brexitin yhteydessä. Seuraavassa taulukossa esitettyjen seikkojen
lisäksi kaikki ETA-alueen yhteisöjen ja ETAn sovellettavan lainsäädännön määritelmät sekä kaikki muut asiaankuuluvat määritelmät on muutettava
sekä rekisterinpitäjille tarkoitetuissa BCR-säännöissä (jäljempänä ’BCR-C-säännöt’) että henkilötietojen käsittelijöille tarkoitetuissa BCR-säännöissä
(jäljempänä ’BCR-P-säännöt’).

 BCR-P-sääntöjä koskevassa erityistapauksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että palvelutasosopimuksen sanamuotoa on muutettava, kun
rekisterinpitäjä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi BCR-P-sääntöjä koskevissa tilanteissa, joissa rekisterinpitäjän kanssa sopimuksen tekevä
konsernin jäsen sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ETA-alueella sijaitsevan konsernin jäsenen on allekirjoitettava palvelutasosopimus
uudelleen.

Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

1. SITOVUUS
1.2 Selvitys toimista, joilla
säännöistä tehdään
konsernin/yritysryhmän
BCR-jäseniä sekä
työntekijöitä sitovia

KYLLÄ

BCR-säännöissä ja
niihin liittyvissä
asiakirjoissa,
erityisesti valituissa
oikeudellisesti

KYLLÄ

Asiakirjan WP2646

tai WP2657 4
jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 1
kohdan a
alakohta ja 2

 Konsernin/yritysryhmän
velvollisuutena on järjestää
sisäiset asiat, jotta voidaan
varmistaa, että BCR-säännöt
ovat sitovia koko ETA-alueella.
Tarvittaessa on esimerkiksi
korvattava kaikki viittaukset

5 Perusteet ovat valmisteluasiakirjojen WP256rev.01 ja WP257rev01 (Euroopan tietosuojaneuvoston hyväksymät) perusteita, joihin Euroopan tietosuojaneuvosto katsoo
brexitin vaikuttavan.
6 Tietosuojatyöryhmä, Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data, WP264, annettu
11. huhtikuuta 2018 − Euroopan etosuojaneuvoston hyväksymä.
7 Tietosuojatyöryhmä, Recommendation on the Standard Application for Approval of Processor Binding Corporate Rules for the Tran sfer of Personal Data, WP265, annettu
11. huhtikuuta 2018 − Euroopan etosuojaneuvoston hyväksymä.



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

sitovissa
säädöksissä

kohdan c
alakohta

aiempaan ”BCR-hakijaan
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa)” uudella
”BCR-hakijalla ETA-alueella”.

 Jos sitovuus varmistetaan
yksipuolisella sitoumuksella,
on arvioitava, onko
yksipuolisen sitoumuksen
tekevään
konserniin/yritysryhmään
osallistuva jäsen (jäljempänä
’BCR-jäsen’) sijoittautunut
tämän oikeudellisen välineen
tunnustavaan jäsenvaltioon.

 Oikeudellisessa välineessä,
jolla BCR-säännöistä tehdään
sitovia, korvataan kaikki
viittaukset oikeudellisesti
sitovaan välineeseen
sovellettavaan
”sopimusoikeuteen
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa)” uudella
ETAn sopimusoikeudella.

 Pyydetään
konsernia/yritysryhmää
muuttamaan/päivittämään



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

kaikki BCR-sääntöihin liittyvät
asiakirjat, erityisesti valitut
oikeudellisesti sitovat
säädökset (esim.
hallitustenvälinen sopimus).

ULKOINEN SITOVUUS
1.3 Kolmannen osapuolen
etua suojaavien oikeuksien
antaminen rekisteröidyille,
mukaan lukien
mahdollisuus tehdä valitus
toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle tai
nostaa kanne
tuomioistuimessa

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
ja WP265 4 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 1
kohdan b
alakohta ja 2
kohdan c ja e
alakohta

 Varmistetaan, että viitatut
toimivaltaiset
valvontaviranomaiset
sijaitsevat ETA-alueella
asiakirjojen WP256rev.018 ja
WP257rev.019 mukaisesti.

 Varmistetaan, että viittaus
ETA-alueella sijaitseviin
tuomioistuimiin on
asiakirjojen WP256rev.01 ja
WP257rev.01 mukainen,
myös niiden oikeuksien
osalta, jotka voidaan panna
suoraan täytäntöön
henkilötietojen käsittelijää
vastaan, ja niiden oikeuksien

8 Tietosuojatyöryhmän valmisteluasiakirja, jossa esitetään taulukko niistä seikoista ja periaatteista, joita yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen on sisällettävä, sellaisena kuin
se on viimeksi tarkistettuna ja hyväksyttynä 6. helmikuuta 2018, WP256rev.01 − Euroopan etosuojaneuvoston hyväksymä.
9 Tietosuojatyöryhmän valmisteluasiakirja, jossa esitetään taulukko niistä seikoista ja periaatteista, joita henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettujen yrityksiä koskevien
sitovien sääntöjen on sisällettävä, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna ja hyväksyttynä 6. helmikuuta 2018, WP257rev.01 − Euroopan etosuojaneuvoston hyväksymä.



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

osalta, jotka ovat voidaan
panna täytäntöön
henkilötietojen käsittelijää
vastaan, kun rekisteröity ei
pysty nostamaan kannetta
rekisterinpitäjää vastaan.

1.4 Rekisterinpitäjään
kohdistuva vastuu

Kyllä (sovelletaan
vain BCR-P-
sääntöihin)

Kyllä (sovelletaan
vain BCR-P-
sääntöihin)

Asiakirjan WP265
4 jakso

Asiakirjan
WP257rev.01
1.4 jakso

 Varmistetaan, että
henkilötietojen käsittelijänä
toimivan
konsernin/yritysryhmittymän
osalta ETA-alueella sijaitseva
BCR-jäsen on allekirjoittanut
palvelutasosopimuksen, jonka
nojalla BCR-P-säännöt on
tehty rekisterinpitäjää
sitoviksi.

 Varmistetaan, että
rekisterinpitäjällä on oikeus
panna BCR-P-säännöt
täytäntöön vähintään yhdessä
ETA-alueen BCR-jäsenessä (eli
joko BCR-jäsenessä, jolla on
delegoituja
tietosuojavaltuuksia ETA-
alueella, tai ETA-alueen
viejässä).



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

1.5 EU:n päätoimipaikka,
EU:n jäsen, jolla on
delegoituja
tietosuojavaltuuksia, tai
tietojen viejä kantaa
vastuun korvauksen
maksamisesta ja BCR-
sääntöjen rikkomisen
korjaamisesta

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
ja WP265 1, 3 ja 4
jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan f
alakohta

 Jos BCR-jäsen, jolla on
delegoituja valtuuksia, oli
Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan
sijoittautunut BCR-jäsen,
uuden yhteisön, joka kantaa
vastuun kaikista ETA-alueen
ulkopuolella olevien muiden
BCR-jäsenten tekemistä BCR-
sääntöjen rikkomuksista, on
sijaittava ETA-alueella.

 Lisäksi muistutetaan, että jos
BCR-säännöissä määrätään,
että kaikki BCR-jäsenet, jotka
vievät tietoja pois ETA-
alueelta BCR-sääntöjen
perusteella, ovat vastuussa
tietojen viejän tekemistä BCR-
sääntöjen rikkomuksista,
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa sijaitseva
BCR-jäsen on katsottava
tietojen tuojaksi eikä tietojen
viejäksi.

1.6. Yrityksellä on riittävät
varat.

EI KYLLÄ Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47

 Annetaan vakuutus siitä, että
ETA-alueella vastuun ottavalla
uudella yhteisöllä on riittävät



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

Asiakirjan WP264
ja WP265 4 jakso

artiklan 2
kohdan f
alakohta

taloudelliset varat (tai
vakuutus), jotka kattavat
kaikki vahingonkorvaukset.

2. TEHOKKUUS
2. BCR-sääntöihin liittyviä
valituksia koskevan
käsittelymenettelyn
olemassaolo

KYLLÄ KYLLÄ
Asiakirjan WP264
ja WP265 5 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan
2 kohdan i
alakohta ja
12 artiklan 3
kohta

 Varmistetaan, että kaikissa
viittauksissa toimivaltaiseen
valvontaviranomaiseen
viitataan ETA-alueen
valvontaviranomaisiin (sen
ETA-jäsenvaltion
valvontaviranomainen, jossa
vakinainen asuinpaikka tai
työpaikka on taikka jossa
väitetty rikkominen on
tapahtunut ETA-alueella
yleisen tietosuoja-asetuksen
77 artiklan mukaisesti).

 Varmistetaan, että kaikki
viittaukset toimivaltaisiin
tuomioistuimiin tai
kansalliseen
oikeudenkäyttöalueeseen
koskevat ETA-aluetta
(rekisteröity voi päättää
nostaa kanteen sen ETA-
jäsenvaltion tuomioistuimissa,
jossa rekisterinpitäjällä tai



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

henkilötietojen käsittelijällä
on toimipaikka tai jossa
rekisteröidyn vakinainen
asuinpaikka on ETA-alueella,
yleisen tietosuoja-asetuksen
79 artiklan mukaisesti).

2.3. BCR-säännöt kattavan
tarkastusohjelman
olemassaolo

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
ja WP265 5 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen
47 artiklan
2 kohdan j ja
l alakohta ja
38 artiklan 3
alakohta

Varmistetaan, että
valvontaviranomaiset, jotka
ovat saaneet valtuudet
tehdä kaikkien BCR-
sääntöjen
tietosuojatarkastuksen,
sijaitsevat ETA-alueella.

 Korvataan kaikki viittaukset
aiempaan johtavaan BCR-
valvontaviranomaiseen
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa) uudella.

3. VELVOLLISUUS TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ
3.1. Velvollisuus tehdä
yhteistyötä
valvontaviranomaisten
kanssa

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
ja WP265 6 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan l
alakohta

 Varmistetaan, että
velvollisuudessa tehdä
yhteistyötä
valvontaviranomaisten kanssa
viitataan ETA-alueella
sijaitseviin
valvontaviranomaisiin.



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

3.2 Velvollisuus tehdä
yhteistyötä
rekisterinpitäjän kanssa

Kyllä (sovelletaan
vain BCR-P-
sääntöihin)

Kyllä (sovelletaan
vain BCR-P-
sääntöihin)

Asiakirjan WP265
7 jakso

Asiakirjan
WP257rev.01
3.2 jakso

 Varmistetaan, että
velvollisuudessa tehdä
yhteistyötä
valvontaviranomaisten kanssa
viitataan ETA-alueella
sijaitseviin
valvontaviranomaisiin.

4. KUVAUS TIETOJENKÄSITTELYSTÄ JA TIETOVIRROISTA
4.1. Kuvaus BCR-sääntöjen
aineellisesta
soveltamisalasta
(siirrettävien tietojen
luonne, rekisteröityjen
ryhmä, maat)

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
2, 3 ja 7 jakso ja
asiakirjan WP265
2, 3 ja 8 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan b
alakohta

 Poistetaan Yhdistynyt
kuningaskunta ”ETA-
jäsenvaltioiden luettelosta”.

 Lisätään Yhdistynyt
kuningaskunta niiden
kolmansien maiden
luetteloon, joihin
henkilötietoja siirretään
(soveltuvin osin), ja
poistetaan Yhdistyneen
kuningaskunnan yhteisöt
viejien luettelosta.

4.2. Lausunto BCR-
sääntöjen
maantieteellisestä
soveltamisalasta

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
2 ja 7 jakso ja
asiakirjan WP265
2 ja 8 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan a
alakohta

 Lisätään Yhdistynyt
kuningaskunta kolmansien
maiden luetteloon ja
poistetaan Yhdistyneen
kuningaskunnan yhteisöt
viejien luettelosta.



Johtavan BCR-
valvontaviranomaisen
vaihtamista koskevat

perusteet5

BCR-säännöissä Hakulomakkeessa Viiteteksti Huomautukset
Viittaus

hakulomakkeeseen/BCR-
sääntöihin

5. MEKANISMIT SÄÄNTÖIHIN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA ILMOITTAMISTA JA NIIDEN KIRJAAMISTA VARTEN
5.1. BCR-sääntöjen
päivittämisprosessi

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
ja WP265 8 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan k
alakohta

 Korvataan kaikki viittaukset
aiempaan johtavaan BCR-
valvontaviranomaiseen
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa) uudella
valvontaviranomaisella ETA-
alueella.

6. TIETOSUOJATAKEET
6.1.2. Osoitusvelvollisuus ja
muut välineet

KYLLÄ KYLLÄ

Asiakirjan WP264
ja WP265 10 jakso

Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan d
alakohta ja
30 artikla

 Varmistetaan, että kaikki
viittaukset
valvontaviranomaisiin
ymmärretään viittauksiksi
ETA-alueen
valvontaviranomaisiin.

6.3. Tarve toimia avoimesti,
jos kansallinen
lainsäädäntö estää
konsernia/yritysryhmää
noudattamasta BCR-
sääntöjä

KYLLÄ EI Yleisen
tietosuoja-
asetuksen 47
artiklan 2
kohdan m
alakohta

 Varmistetaan, että ETA-
alueen valvontaviranomaisille
määrätään
raportointivelvollisuus.


