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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Έχοντας υπόψη το άρθρο 28 παράγραφος 8, το άρθρο 63 και το άρθρο 64 παράγραφος 1
στοιχείο δ) και παράγραφοι 3 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),
Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα ΧΙ και το
πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ.
154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018, 1
Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου
2018,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι η
διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Για τον σκοπό αυτό, από το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ προκύπτει ότι το ΕΣΠΔ
εκδίδει γνώμη όταν μια εποπτική αρχή (ΕΑ) σκοπεύει να καθορίσει τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες (ΤΣΡ) σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ. Στόχος της παρούσας γνώμης είναι
επομένως να συμβάλει σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με τη διασυνοριακή επεξεργασία
ή την επεξεργασία που μπορεί να επηρεάσει την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή φυσικών προσώπων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τη συνεπή εφαρμογή των ειδικών
διατάξεων του ΓΚΠΔ.
(2) Στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ ενός υπευθύνου επεξεργασίας και ενός εκτελούντα την
επεξεργασία, ή μεταξύ εκτελούντων την επεξεργασία, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ο ΓΚΠΔ ορίζει, στο άρθρο 28, μια σειρά διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση μιας ειδικής
σύμβασης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και υποχρεωτικές διατάξεις που θα πρέπει
ενσωματωθούν σε αυτήν.
(3) Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία από τον εκτελούντα την
επεξεργασία διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του
κράτους μέλους που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας και καθορίζει μια σειρά από ειδικές πτυχές για τη ρύθμιση της συμβατικής σχέσης
μεταξύ των μερών. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο και τη διάρκεια της
επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων.
(4) Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ, με την επιφύλαξη ατομικής σύμβασης
μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η σύμβαση ή η άλλη
νομική πράξη που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ μπορεί να

Οι αναφορές στα «κράτη μέλη» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα «κράτη μέλη
του ΕΟΧ».
1
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βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Οι εν λόγω τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες πρέπει να θεσπιστούν για εκείνα τα θέματα που αναφέρονται στις
παραγράφους 3 και 4.
(5) Επιπλέον, το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι μια ΕΑ μπορεί να θεσπίσει μια σειρά
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται
στο άρθρο 63. Αυτό σημαίνει ότι οι ΕΑ υποχρεούνται να συνεργάζονται με άλλα μέλη του ΕΣΠΔ και,
κατά περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού συνεκτικότητας. Οι ΕΑ
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) να ανακοινώνουν στο ΕΣΠΔ
οποιοδήποτε σχέδιο απόφασης που αποσκοπεί στον καθορισμό των τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΔ υποχρεούται να
εκδίδει γνώμη σχετικά με το θέμα που του υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3,
εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει.
(6) Οι θεσπισθείσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες αποτελούν ένα σύνολο εγγυήσεων που
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έχουν, δεδομένου ότι προορίζονται για την προστασία των
υποκειμένων των δεδομένων και τον μετριασμό συγκεκριμένων κινδύνων που συνδέονται με τις
θεμελιώδεις αρχές της προστασίας των δεδομένων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:

2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
1.

Η αρμόδια εποπτική αρχή της Δανίας υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών της (εφεξής «ΤΣΡ») μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)
ζητώντας τη γνώμη του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για μια
συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου
ελήφθη στις 4 Απριλίου 2019. Η γραμματεία του ΕΣΠΔ διαβίβασε τον φάκελο σε όλα τα μέλη εξ
ονόματος του προέδρου στις 4 Απριλίου.

2.

Το ΕΣΠΔ έλαβε το σχέδιο ΤΣΡ από την ΕΑ της Δανίας2 το οποίο συνοδευόταν από επιστολή που
εξηγούσε τη δομή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Αυτά τα δύο έγγραφα υποβλήθηκαν
από την ΕΑ της Δανίας στην αγγλική τους έκδοση. Το ΕΣΠΔ διατυπώνει στο παρόν τη γνώμη του
στην αγγλική έκδοση του εγγράφου, παρόλο που σημειώνει ότι οι ΤΣΡ είναι επίσης διαθέσιμες στη
δανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της ΕΑ της Δανίας. Η ΕΑ της Δανίας λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη
τη γνώμη του ΕΣΠΔ.

3.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων3, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, ο πρόεδρος αποφάσισε να
επεκτείνει την αρχική περίοδο έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες, (έως
την 9η Ιουλίου 2019).

«Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από την ΕΑ της Δανίας στο
έγγραφο που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΔ και αναφέρεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες.
3 Έκδοση 2, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018.
2
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3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1 Γενικό σκεπτικό του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη δέσμη
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών
4.

Κάθε δέσμη τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που υποβάλλεται στο ΕΣΠΔ πρέπει να διευκρινίζει
περαιτέρω τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η γνώμη του ΕΣΠΔ αποσκοπεί
στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της σωστής εφαρμογής του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ όσον
αφορά το υποβληθέν σχέδιο ρητρών που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ.

5.

Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το έγγραφο που του υποβλήθηκε είναι ένα σχέδιο ΤΣΡ που αποτελείται
από δύο μέρη:
1) ένα γενικό μέρος που περιέχει γενικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται ως έχουν·
και
2) ένα ειδικό μέρος που πρέπει να συμπληρωθεί από τα μέρη σε σχέση με την ειδική
επεξεργασία την οποία επιδιώκει να διέπει η σύμβαση.

6.

Επιπλέον, η ΕΑ της Δανίας εξηγεί, στην επιστολή της, ότι οι ρήτρες των ΤΣΡ που επισημαίνονται με
έντονους χαρακτήρες είναι υποχρεωτικές και συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις μιας σύμβασης
βάσει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Οι υπόλοιπες ρήτρες, μολονότι είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν
στις ΤΣΡ, είναι προαιρετικές και μπορούν να συμπεριληφθούν στις ΤΣΡ κατά τη διακριτική ευχέρεια
των μερών.

7.

Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι ρήτρες που απλώς επαναλαμβάνουν τις διατάξεις του άρθρου 28
παράγραφος 3 και 4 δεν συνιστούν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ
αποφάσισε να αναλύσει το έγγραφο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των προσαρτημάτων.
Κατά τη γνώμη του ΕΣΠΔ, μια σύμβαση βάσει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ θα πρέπει να προβλέπει και
να διασαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφοι 3
και 4. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι ΤΣΡ που υποβάλλονται στο ΕΣΠΔ για την έκδοση γνώμης.

8.

Όταν η παρούσα γνώμη δεν αναφέρεται σχετικά σε μία ή περισσότερες ρήτρες των ΤΣΡ που
υποβάλλονται από την ΕΑ της Δανίας, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΔ δεν ζητά από την ΕΑ της Δανίας να
προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με την εν λόγω ρήτρα. Οι ρήτρες 6.4, 9.3 και 14.3 των ΤΣΡ
της ΕΑ της Δανίας δεν απαιτούνται από το άρθρο 28 και σχετίζονται με εμπορικές πτυχές. Ως εκ
τούτου το ΕΣΠΔ δεν θεωρεί τις εν λόγω ρήτρες ως μέρος των ΤΣΡ. Εναπόκειται στα Μέρη να
καθορίσουν το αν και πώς θα συνάψουν συμφωνία.

3.2 Ανάλυση του σχεδίου τυποποιημένων συμβατικών ρητρών
3.2.1 Γενική παρατήρηση σχετικά με το σύνολο των ΤΣΡ
9.

Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, αν οι ΤΣΡ περιείχαν μόνο τα τμήματα με έντονους χαρακτήρες, δεν θα
είχαν θεωρηθεί επαρκείς ως ΤΣΡ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα τμήματα που δεν περιέχουν
έντονους χαρακτήρες αφορούν υποχρεωτικές διατάξεις βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 3 του
ΓΚΠΔ. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να αποφύγει την εν λόγω διάκριση,
αναφέροντας σαφώς, είτε στις ρήτρες είτε σε ξεχωριστό έγγραφο που παρέχει οδηγίες σχετικά με
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τη χρήση των εν λόγω ρητρών, ότι όλες οι ρήτρες των ΤΣΡ μαζί με τα προσαρτήματα θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στις ΤΣΡ που συνάπτονται από τα μέρη.
10.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα χρήσης Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που
εκδόθηκαν από μια εποπτική αρχή δεν εμποδίζει τα μέρη να προσθέσουν άλλες ρήτρες ή
πρόσθετες διασφαλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν, άμεσα ή έμμεσα, στις
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ούτε θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες των
υποκειμένων δεδομένων. Επιπλέον, όταν τροποποιούνται οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες
προστασίας δεδομένων, τα μέρη δεν θεωρείται πλέον ότι έχουν εφαρμόσει εγκεκριμένες
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.

11.

Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η διατύπωση πολλών ρητρών των ΤΣΡ δεν συνάδει με τις σχετικές
διατάξεις του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ έχει προβεί σε σχετική αναφορά στη γνώμη του κατωτέρω και συνιστά
στην ΕΑ της Δανίας να ευθυγραμμίσει τη διατύπωση των εν λόγω ρητρών με τις συναφείς διατάξεις
του ΓΚΠΔ.

3.2.2 Προοίμιο Επεξεργασίας Δεδομένων (Ρήτρα 2 των ΤΣΡ)
12.

Σχετικά με τη ρήτρα 2.3 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η σχέση μεταξύ της συμφωνίας
επεξεργασίας δεδομένων και της «κύριας συμφωνίας» θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτη.
Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες αποτελούν
ξεχωριστό τμήμα εγγράφου της κύριας συμφωνίας και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για
διαφορετικές ΤΣΡ. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεδομένων που
διέπεται από τις ΤΣΡ δεν αποτελεί μέρος της κύριας συμφωνίας. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει
την ΕΑ της Δανίας να επαναδιατυπώσει την εν λόγω ρήτρα ώστε να αντανακλά αυτή την ευελιξία.
Αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση εκεί όπου οι ΤΣΡ
αναφέρονται στην κύρια συμφωνία.

13.

Σχετικά με τη ρήτρα 2.4, πρώτη πρόταση, των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις η συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να καταγγελθεί πριν από την «κύρια
συμφωνία». Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να προσθέσει, στο τέλος της πρώτης πρότασης,
ότι η συμφωνία «δεν μπορεί, καταρχήν, να καταγγελθεί ξεχωριστά, εκτός εάν η επεξεργασία των
δεδομένων ολοκληρωθεί πριν από την καταγγελία της κύριας συμφωνίας, ή όταν πληρούνται άλλες
προϋποθέσεις για ξεχωριστή λύση των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, όπως καθορίζεται στις
ρήτρες καταγγελίας της συμφωνίας (βλ. επίσης σύσταση σχετικά με τη ρήτρα 14.4 κατωτέρω)».

3.2.3 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας (ρήτρα 3 των ΤΣΡ)
14.

Όσον αφορά τη ρήτρα 3.1 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η διατύπωση «φέρει την ευθύνη
έναντι του υπόλοιπου κόσμου» είναι παραπλανητική. Πράγματι, θα μπορούσε να εννοηθεί ότι
επιβάλλει τις υποχρεώσεις έναντι των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων ενδιαφερομένων
αποκλειστικά στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι αυτή η ρήτρα θα είναι
σαφέστερη αν υπάρξει παραπομπή στο άρθρο 24 του ΓΚΠΔ και στην αρχή λογοδοσίας του. Το ΕΣΠΔ
συνιστά συνεπώς στην ΕΑ της Δανίας να προσθέσει τη σχετική παραπομπή.

15.

Επιπλέον, όσον αφορά τη ρήτρα 3.1, θα ήταν καλύτερο να υπάρχει, γενικά, παραπομπή στην
ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, και όχι σε έναν
συγκεκριμένο νόμο. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να τροποποιήσει την παραπομπή στον
Νόμο περί προστασίας των δεδομένων. Τέλος, το ΕΣΠΔ προτείνει την αντικατάσταση της φράσης
«στο πλαίσιο» με τη φράση «σύμφωνα με».
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Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ προτείνει την ακόλουθη διατύπωση ως παράδειγμα:
«1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (βλ. άρθρο 24 του ΓΚΠΔ), τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή των κρατών μελών για την
προστασία των δεδομένων () και τις παρούσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.»
16.

Όσον αφορά τη ρήτρα 3.2 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η εν λόγω ρήτρα είναι ασαφής,
δεδομένου ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ήδη καθορίσει τους σκοπούς και τα μέσα της
δραστηριότητας επεξεργασίας που υπόκεινται στις ΤΣΡ. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να
τροποποιήσει αυτή τη ρήτρα ως εξής:

17.

«Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά
με τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

18.

Όσον αφορά τη ρήτρα 3.3 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η έννοιά της είναι ασαφής. Το
ΕΣΠΔ υποθέτει ότι η ιδέα πίσω από αυτή τη ρήτρα είναι να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες
επεξεργασίας, για τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιθυμεί να ορίσει έναν εκτελούντα την
επεξεργασία, έχουν νομική βάση. Εάν συμβαίνει αυτό, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να
αποσαφηνίσει αναλόγως τη ρήτρα.
Τέλος, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στη ρήτρα 3.1 των ΤΣΡ χρησιμοποιείται η διατύπωση «επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Στη ρήτρα 3.3 των ΤΣΡ, χρησιμοποιείται η λέξη
«επεξεργασία». Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να χρησιμοποιήσει την ίδια ορολογία για να
αποφεύγεται η σύγχυση.
Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ προτείνει ενδεικτικά την ακόλουθη διατύπωση:
«3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει ανατεθεί στον εκτελούντα την επεξεργασία έχει
νομική βάση.»

3.2.4 Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές (ρήτρα 4 των
ΤΣΡ)
19.

Όσον αφορά τη ρήτρα 4.1 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να υπάρξει παραπομπή
στα προσαρτήματα Α και Γ, καθώς διευκρινίζουν περαιτέρω τις εντολές του υπευθύνου
επεξεργασίας δεδομένων. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες
εντολές από τον υπεύθυνο επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά οι εν λόγω
εντολές πρέπει να είναι πάντα τεκμηριωμένες.
Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι αυτή η ρήτρα είναι εμπνευσμένη από το άρθρο 28
παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να
χρησιμοποιήσει την ίδια διατύπωση με εκείνη του ΓΚΠΔ.

20.

Όσον αφορά τη ρήτρα 4.2 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, σε περίπτωση παράνομων
εντολών, τα μέρη θα πρέπει να προβλέπουν τις συνέπειες και να παρέχουν λύσεις.

3.2.5 Εμπιστευτικότητα (ρήτρα 5 των ΤΣΡ)
21.

Το ΕΣΠΔ κατανοεί τη ρήτρα 5 των ΤΣΡ ως προσδιορισμό του άρθρου 28 παράγραφος 3 στοιχείο β)
του ΓΚΠΔ όπου ορίζεται ότι «ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι
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εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει
δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας».
22.

Όσον αφορά τη ρήτρα 5.1 των ΤΣΡ, η λέξη «επί του παρόντος» νοείται από το ΕΣΠΔ ως ανάγκη να
επανεξετάζεται η κατάσταση των «εξουσιοδοτημένων προσώπων». Επιπλέον, δεν είναι σαφές για
το ΕΣΠΔ ποιος χορηγεί εξουσιοδότηση στα εν λόγω πρόσωπα ιδίως δεδομένου ότι η πρόσβαση σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παρέχεται σε αυτούς που έχουν «ανάγκη γνώσης».

23.

Όσον αφορά τη ρήτρα 5.2 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η ρήτρα αυτή σχετίζεται με την
αρχή της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από αυτούς που έχουν «ανάγκη
γνώσης». Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι ρήτρες 5.1 και 5.2 των ΤΣΡ μπορούν να συνδυαστούν ως
εξής:
«Είναι ευθύνη του εκτελούντα την επεξεργασία να χορηγεί σε πρόσωπα που τελούν υπό την
εξουσία του πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αποκλειστικά όταν υπάρχει «ανάγκη γνώσης» και τα οποία έχουν
δεσμευτεί για την εμπιστευτικότητα ή υπόκεινται στην κατάλληλη νομική υποχρέωση
εμπιστευτικότητας. Ο κατάλογος των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση πρέπει να
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση. Βάσει της εν λόγω επανεξέτασης, η πρόσβαση σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ανακληθεί και στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πρόσωπα δεν
θα μπορούν να έχουν πια πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.»

24.

Όσον αφορά τη ρήτρα 5.3 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι καλύπτεται από την προτεινόμενη
διατύπωση ανωτέρω και, συνεπώς, η ρήτρα 5.3 μπορεί να διαγραφεί.

25.

Όσον αφορά τη ρήτρα 5.4 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να διαγράψει τη
διατύπωση «να είναι σε θέση να», εφόσον ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να αποδείξει τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της
Δανίας να υιοθετήσει μια ευρύτερη διατύπωση όταν αναφέρεται σε «υπαλλήλους», καθώς
ενδέχεται να υπάρχουν άλλα πρόσωπα και όχι υπάλληλοι που επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα υπό την εξουσία του εκτελούντα την επεξεργασία. Διατυπώσεις όπως
«πρόσωπο υπό την εξουσία του εκτελούντα την επεξεργασία» ή «πρόσωπα που απασχολούνται
άμεσα ή έμμεσα από» θα ήταν καταλληλότερες.

3.2.6 Ασφάλεια επεξεργασίας (ρήτρα 6 των ΤΣΡ)
26.

Όσον αφορά τη ρήτρα 6.1 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να αντικαταστήσει τη
φράση «συνεκτιμώντας το τρέχον επίπεδο» στην αρχή της πρότασης με τη φράση «λαμβάνοντας
υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις», που είναι η διατύπωση του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.
Αυτή η συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιείται στον ΓΚΠΔ για να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο
ασφάλειας που εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνάδει πάντα
με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η διατύπωση που προτείνεται από την ΕΑ της Δανίας
παραπέμπει στο τρέχον επίπεδο το οποίο δεν θα συνιστά τις τελευταίες εξελίξεις σε 2 χρόνια.

27.

Όσον αφορά τη ρήτρα 6.2 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ κατανοεί ότι η διάταξη αυτή σχετίζεται με το άρθρο 28
παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ και ότι η ρήτρα 9.2 σχετίζεται με το άρθρο 28 παράγραφος 3
στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ των δύο ρητρών και τα διαφορετικά καθήκοντα
του εκτελούντα την επεξεργασία δεν είναι πολύ σαφή. Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι το άρθρο 28
παράγραφος 3 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία συνδράμει τον
υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν
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από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία.
Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η «αξιολόγηση κινδύνου» που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση της
ρήτρας 6.2 πρέπει να εκτελείται για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, τις οποίες ο υπεύθυνος
επεξεργασίας θα αναθέσει στον εκτελούντα την επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα
πρέπει επομένως να παράσχει στον εκτελούντα την επεξεργασία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
ώστε ο εκτελών την επεξεργασία να μπορεί να συμμορφωθεί με το άρθρο 28 παράγραφος 3
στοιχεία γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ θα ήθελε να τονίσει ότι αυτό δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο
επεξεργασίας από την ευθύνη συμμόρφωσης με τις δικές του υποχρεώσεις βάσει των άρθρων 25,
32 ή 35 έως 36 του ΓΚΠΔ.
Επιπλέον, το τέλος της πρώτης πρότασης της ρήτρας 6.2 πρέπει να επαναδιατυπωθεί για να
ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη ρήτρα 9.2 και το προσάρτημα Γ2, καθώς δεν είναι σαφές για το
ΕΣΠΔ πώς η διατύπωση «στη συνέχεια εφαρμόζει μέτρα για την αντιμετώπιση του
προσδιορισμένου κινδύνου» στη ρήτρα 6.2 σχετίζεται με τη ρήτρα 9.2 και το προσάρτημα Γ2. Το
ΕΣΠΔ έχει αντιληφθεί ότι η ρήτρα 9.2.α και το προσάρτημα Γ2 εξετάζουν το θέμα της αξιολόγησης
κινδύνου, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο με τη ρήτρα 6.2. Σύμφωνα με τη ρήτρα 6.2, η αξιολόγηση
κινδύνου διενεργείται από τον εκτελούντα την επεξεργασία, ενώ δυνάμει της ρήτρας 9.2 και το
προσάρτημα Γ2, η αξιολόγηση κινδύνου διενεργείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το
προσάρτημα Γ2 ορίζει περαιτέρω ότι ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζει μέτρα που έχουν
συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Όσον αφορά το προσάρτημα Γ2, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η διατύπωση «Το επίπεδο ασφάλειας
αντανακλά» θα μπορούσε να τροποποιηθεί σε «Το επίπεδο ασφάλειας λαμβάνει υπόψη». Όσον
αφορά τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ
αναφέρει τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της δραστηριότητας
επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών
προσώπων. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αναφερθούν προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι
αναμένεται από τη φράση «Περιγράψτε στοιχεία που είναι ουσιώδη σε επίπεδο ασφάλειας».
Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να αποσαφηνίσει και να ευθυγραμμίσει τις
ρήτρες 6.2, 9.2 και το προσάρτημα Γ2.

3.2.7 Χρήση υπεργολάβων επεξεργασίας (ρήτρα 7 των ΤΣΡ)
28.

Όσον αφορά τις ρήτρες 7.2 και 7.5 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να αντικαταστήσει
τη λέξη «συγκατάθεση» με τη λέξη «άδεια», καθώς αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο
άρθρο 28 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
Επιπλέον, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι θα ήταν πιο πρακτική η δημιουργία επιλογών σε αυτή τη
ρήτρα ως ακολούθως:
«2. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν ορίζει επομένως άλλον εκτελούντα την επεξεργασία
(υπεργολάβο επεξεργασίας) για την εκπλήρωση των παρουσών τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών χωρίς προηγούμενη [Επιλογή 1] ειδική άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας / [Επιλογή 2]
γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

29.

Όσον αφορά τις ρήτρες 7.3 και 7.4 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ θεωρεί σημαντικό να προσθέσει το γεγονός ότι
ο κατάλογος των υπεργολάβων επεξεργασίας που αποδέχεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας τη στιγμή
της υπογραφής της σύμβασης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως προσάρτημα στις ΤΣΡ, βάσει
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γενικής ή ειδικής άδειας. Σκοπός αυτού του καταλόγου είναι να διασφαλιστεί ότι ακόμα και σε
περιπτώσεις γενικής εξουσιοδότησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξακολουθεί να είναι
ενημερωμένος για τον κατάλογο των υπεργολάβων επεξεργασίας, καθώς και για περαιτέρω
αλλαγές. Το ΕΣΠΔ συνιστά να αποσαφηνίζεται στις ΤΣΡ ότι ο κατάλογος των υπεργολάβων
επεξεργασίας στο προσάρτημα Β2 πρέπει να υποβάλλεται στην περίπτωση τόσο της γενικής όσο
και της ειδικής προηγούμενης άδειας.
Επιπλέον, στο προσάρτημα Β1 των ΤΣΡ, υπάρχουν παραδείγματα ρητρών μεταξύ των οποίων
μπορούν να επιλέξουν τα μέρη. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι θα ήταν, ωστόσο, καλύτερο να
συμπεριληφθούν οι εν λόγω ρήτρες στις ίδιες τις ΤΣΡ και όχι στα προσαρτήματα.
Τέλος, όσον αφορά τη γενική προηγούμενη άδεια, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι τυχόν
προϋποθέσεις που μπορεί να θέσει ο εκτελών την επεξεργασία για τον υπεύθυνο επεξεργασίας
εκφράζοντας την αντίθεσή του στις αλλαγές του/των υπεργολάβου(-ων) επεξεργασίας πρέπει να
επιτρέπουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην πράξη, να ασκεί την ελευθερία επιλογής του και να
δίνουν τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να εξακολουθεί να ασκεί έλεγχο στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να
διαθέτει επαρκή χρόνο να υποβάλει ένσταση για τις εν λόγω αλλαγές.
Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να επαναδιατυπώσει τη ρήτρα 7.3 για να δημιουργήσει
επιλογές στη ρήτρα που να μπορούν να επιλεγούν από τα μέρη στο πλαίσιο των ΤΣΡ και να
ενσωματώσει το περιεχόμενο των ρητρών 7.4 και 7.5 στη ρήτρα 7.3.
Η ρήτρα 7.3 θα μπορούσε να συνταχθεί ως εξής:
«3. Σε περίπτωση γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει γραπτώς τον υπεύθυνο
επεξεργασίας σχετικά με τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές όσον αφορά την προσθήκη ή την
αντικατάσταση υπεργολάβων εντός τουλάχιστον [προσδιορισμός χρονικού διαστήματος],
παρέχοντας έτσι στον υπεύθυνο επεξεργασίας τη δυνατότητα να διατυπώσει αντιρρήσεις για αυτές
τις αλλαγές πριν από τον ορισμό οποιουδήποτε υπεργολάβου επεξεργασίας. Μεγαλύτερες
προθεσμίες προειδοποίησης για συγκεκριμένες υπηρεσίες υπεργολαβίας παρέχονται στο
προσάρτημα Β. Ο κατάλογος υπεργολάβων που έχουν γίνει ήδη δεκτοί από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Β.»
Σε περίπτωση ειδικής προηγούμενης άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ορίζει
υπεργολάβο αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης άδειας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.
Ο εκτελών την επεξεργασία υποβάλλει το αίτημα για ειδική άδεια τουλάχιστον [προσδιορίστε
χρονική περίοδο] πριν από τον ορισμό οποιουδήποτε υπεργολάβου. Ο κατάλογος των υπεργολάβων
που έχουν ήδη γίνει δεκτοί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Β.»
Καθώς η επιλογή δημιουργείται στο ίδιο το σχέδιο των ΤΣΡ, το προσάρτημα Β1 μπορεί να
διαγραφεί. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να προσθέσει τη δυνατότητα να υπάρξει
μεγαλύτερη προθεσμία προειδοποίησης στο προσάρτημα Β.
30.

Όσον αφορά τη ρήτρα 7.6 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ αντιλαμβάνεται τη ρήτρα αυτή ως παραπομπή στο
άρθρο 28 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, θα ήταν καλύτερο να
υπάρχει παραπομπή στην ακριβή διατύπωση του κειμένου του ΓΚΠΔ για την αποφυγή
οποιασδήποτε σύγχυσης.
Όσον αφορά τη ρήτρα 7.8 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ θα ήθελε να υπογραμμίσει το γεγονός ότι το
περιεχόμενό της δεν απαιτείται από το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η λέξη
«τρίτοι» είναι ασαφής. Εάν η πρόθεση είναι η δημιουργία ενός «δικαιώματος δικαιούχου τρίτου»
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για τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ του εκτελούντα την επεξεργασία
και του υπεργολάβου, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.
Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ διακρίνει προστιθέμενη αξία στην ύπαρξη της εν λόγω ρήτρας ως μέρους
των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Πράγματι, διατηρεί τα δικαιώματα του υπευθύνου
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης. Για αυτόν τον λόγο, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ
της Δανίας να καταστήσει σαφέστερο ότι η πρόθεση είναι η δημιουργία δικαιώματος τρίτου
δικαιούχου για τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι ο
υπεργολάβος θα δεχόταν να ευθύνεται έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας σε περίπτωση
πτώχευσης του αρχικού εκτελούντα την επεξεργασία ή της πιθανότητας ο υπεύθυνος επεξεργασίας
να δώσει απευθείας την εντολή στον υπεργολάβο να επιστρέψει τα δεδομένα.
31.

Όσον αφορά τη ρήτρα 7.9 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι είναι σημαντικό να υπάρχει
αναφορά στα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων. Αυτή η αναφορά μπορεί να έχει την
ακόλουθη μορφή: «Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων στο πλαίσιο
του ΓΚΠΔ, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 79 και 82 του ΓΚΠΔ, έναντι του υπευθύνου
επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του υπεργολάβου.»

3.2.8 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (ρήτρα 8 των ΤΣΡ)
32.

Όσον αφορά τον τίτλο της ρήτρας, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η
φράση «τρίτες χώρες» αναφέρεται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ και όχι εκτός της Δανίας. Το ΕΣΠΔ
ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να το διευκρινίσει.

33.

Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι το τμήμα 8 θα πρέπει να διευκρινίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας
πρέπει να αποφασίζει αν επιτρέπεται μια διαβίβαση στο πλαίσιο της σύμβασης ή αν θα πρέπει να
απαγορευθεί. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να το καταστήσει αυτό σαφές στις
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και την ενθαρρύνει να το διευκρινίσει στο προσάρτημα Γ5.

34.

Όσον αφορά τη ρήτρα 8.1 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η ΕΑ της Δανίας πρόσθεσε μια
παρένθεση μετά από τη λέξη «διαβίβαση» ως εξής «(ανάθεση, γνωστοποίηση και εσωτερική
χρήση)». Το ΕΣΠΔ διερωτάται αν αυτό αποσκοπεί στο να δοθεί ένας ορισμός για τη λέξη
«διαβίβαση». Αν αυτή είναι η πρόθεση, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει
τέτοιος ορισμός της έννοιας της διαβίβασης στον ΓΚΠΔ, είναι προτιμότερο να διαγραφούν οι όροι
αυτοί που βρίσκονται σε παρένθεση.
Τέλος, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να ξεκινά η ρήτρα 8.1 με την εξής φράση «Σύμφωνα με
το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ ...» Πράγματι, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι, για οποιαδήποτε διαβίβαση εκτός
της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. Θα πρέπει να
αποσαφηνίζεται βάσει της ρήτρας 8 ότι οι παρούσες ΤΣΡ δεν μπορούν να νοούνται ως ΤΣΡ που
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως εργαλείο πραγματοποίησης διεθνών διαβιβάσεων κατά την έννοια του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ.
Αυτό θα μπορούσε επιπλέον να αντανακλάται στον τίτλο της ρήτρας 8, η οποία σε διαφορετική
περίπτωση μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι οι διαβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται
βάσει αυτών των ΤΣΡ.

35.

Όσον αφορά τη ρήτρα 8.2 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ έχει αρκετές παρατηρήσεις.
Πρώτον, στην αρχή της πρότασης, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να προσθέσει τη λέξη
«τεκμηριωμένες» πριν από τη λέξη «εντολές» για λόγους ασφάλειας δικαίου και ευθυγράμμισης με
το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και να αντικατασταθεί η λέξη «έγκριση» από τη
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λέξη «άδεια» σύμφωνα με τους όρους που χρησιμοποιούνται δυνάμει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Η
αρχή της πρότασης θα πρέπει να έχει την εξής μορφή «Χωρίς τις τεκμηριωμένες εντολές ή την άδεια
του υπευθύνου επεξεργασίας».
Δεύτερον, όσον αφορά τη ρήτρα 8.2.α, η λέξη «κοινοποίηση» μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με
την έννοια της διαβίβασης. Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να
διαβιβαστούν σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας (όπως αναφέρεται ήδη στη ρήτρα) αλλά και σε έναν
εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτη χώρα. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να συντάξει τη
ρήτρα 8.2 ως εξής: «διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν υπεύθυνο
επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό».
Τρίτον, όσον αφορά τη ρήτρα 8.2.β, η λέξη «ανάθεση» μπορεί επίσης να δημιουργήσει σύγχυση με
την έννοια της διαβίβασης. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να αντικαταστήσει τη λέξη
«ανάθεση» με τη λέξη «διαβίβαση».
Τέλος, όσον αφορά τη ρήτρα 8.2.γ, δεν είναι σαφές για το ΕΣΠΔ ποια είναι η έννοια της λέξης
«τμήματα». Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να αντικαταστήσει τη ρήτρα 8.2.γ με την
ακόλουθη πρόταση: «η επεξεργασία των δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία γίνεται
εκτός του ΕΟΧ».
36.

Όσον αφορά τη ρήτρα 8.3 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ κατανοεί ότι είναι ένας τρόπος τεκμηρίωσης των
εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας στο προσάρτημα Γ5. Όπως αναφέρθηκε ήδη στην αρχή της
παρούσας γνώμης, το ΕΣΠΔ θεωρεί τα προσαρτήματα υποχρεωτικά. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ είναι της
γνώμης ότι η αναφορά στην επιλογή του εργαλείου διαβίβασης θα μπορούσε να αποβεί επωφελής,
πέραν των υφιστάμενων εντολών, καθώς συμβάλλει στην απόδειξη της συμμόρφωσης των μερών
με το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να τροποποιήσει τη ρήτρα 8.3
ως εξής:

37.

«Οι εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του εργαλείου διαβίβασης στο
οποίο βασίζονται, παρατίθενται στο προσάρτημα Γ5 των παρουσών τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την έγκριση των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.»

3.2.9 Παροχή συνδρομής στον υπεύθυνο επεξεργασίας (ρήτρα 9 των ΤΣΡ)
38.

Η ρήτρα 9.1 των ΤΣΡ αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου 28 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του
ΓΚΠΔ. Η υποχρέωση του εκτελούντα την επεξεργασία βάσει της παρούσας ρήτρας είναι η παροχή
συνδρομής στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να απαντάει σε αιτήματα για την άσκηση των
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Η συνδρομή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Το
ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι ΤΣΡ πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παράσχει συνδρομή και όχι μόνο τον κατάλογο
πιθανών δικαιωμάτων που πρέπει να ασκούνται.
Ειδικότερα, οι ΤΣΡ θα πρέπει να καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον εκτελούντα
την επεξεργασία σε περίπτωση που ο τελευταίος λάβει απευθείας αίτημα από ένα υποκείμενο
δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του/της. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι
σαφές στη συμφωνία στην προκειμένη περίπτωση αν ο εκτελών την επεξεργασία δεν επιτρέπεται
να έχει καμία επαφή με τα υποκείμενα των δεδομένων και με ποιον τρόπο πρέπει να ενημερώνει ο
εκτελών την επεξεργασία τον υπεύθυνο επεξεργασίας όσον αφορά τα δικαιώματα των
υποκειμένων δεδομένων (π.χ. διαβίβαση του αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός
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συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου ή άλλα κατάλληλα μέτρα). Στην περίπτωση αυτή, η συνδρομή
παρέχεται μόνο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του
εκτελούντα την επεξεργασία. Ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε να είναι ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας αναθέτει στον εκτελούντα την επεξεργασία να απαντήσει στα αιτήματα του
υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τις παρεχόμενες εντολές. Μια άλλη επιλογή θα
μπορούσε να είναι ότι ο εκτελών την επεξεργασία προβαίνει σε τεχνικές εφαρμογές που του
αναθέτει ο υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων. Το
ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί η ακόλουθη
πρόταση στη ρήτρα 9.1 των ΤΣΡ:
«Τα μέρη ορίζουν στο προσάρτημα Γ τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τα οποία
απαιτείται από τον εκτελούντα την επεξεργασία να παρέχει συνδρομή στον υπεύθυνο
επεξεργασίας, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και την έκταση της απαιτούμενης συνδρομής. Αυτό
ισχύει για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρήτρες 9.1 και 9.2 των τυποποιημένων
συμβατικών ρητρών.»
Στο προσάρτημα Γ πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σημείο για τον καθορισμό των τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων.
Επιπλέον, όσον αφορά τη ρήτρα 9.1.α και 9.1.β το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να
χρησιμοποιήσει τη φράση «δικαίωμα ενημέρωσης» και όχι τη λέξη «γνωστοποίηση», ως εξής:
«Δικαίωμα ενημέρωσης κατά τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο
των δεδομένων» - «Δικαίωμα ενημέρωσης όταν δεν έχουν ληφθεί δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα από το υποκείμενο δεδομένων».
Όσον αφορά τη ρήτρα 9.1.ι, το ΕΣΠΔ θα προτιμούσε να χρησιμοποιηθεί η ακριβής διατύπωση του
ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να την αναδιατυπώσει ως εξής «το
δικαίωμα εναντίωσης σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ».
39.

Η ρήτρα 9.2 των ΤΣΡ αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου 28 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του
ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου το ΕΣΠΔ συνιστά την αντικατάσταση της φράσης «διαθέσιμα δεδομένα» με τη
φράση «διαθέσιμες πληροφορίες». Η υποχρέωση του εκτελούντα την επεξεργασία βάσει αυτής της
ρήτρας είναι η παροχή συνδρομής στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εκπλήρωση των νομικών
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την
προστασία των δεδομένων και την προηγούμενη διαβούλευση με τις ΕΑ. Και σε αυτή την
περίπτωση, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οι ΤΣΡ πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παράσχει συνδρομή στον
υπεύθυνο επεξεργασίας.
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην παράγραφο 27 της παρούσας γνώμης, η ΑΕ της Δανίας θα πρέπει να
αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ της ρήτρας 9.2 και της ρήτρας 6 σχετικά με την ασφάλεια της
επεξεργασίας. Το ΕΣΠΔ κατανοεί τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο ρητρών ως αναφορά στο
άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ για τη ρήτρα 6 και στο άρθρο 28 παράγραφος 3
στοιχείο στ) για τη ρήτρα 9.2. Πράγματι, η ρήτρα 9.2.α και σε κάποιο βαθμό η ρήτρα 9.2.β
αποτελούν υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις από τον εκτελούντα
την επεξεργασία που υπόκειται στον ΓΚΠΔ. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 32 παράγραφος 1 και το
άρθρο 33 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Για τη διατήρηση της ρήτρας 9.2.α, θα απαιτηθούν ορισμένες
περαιτέρω ευθυγραμμίσεις με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της
Δανίας να καταστήσει σαφές ότι ο κίνδυνος θα ήταν κίνδυνος «για τα δικαιώματα και τις
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ελευθερίες των φυσικών προσώπων». Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η φύση της
επεξεργασίας, αλλά και η εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής, το πεδίο εφαρμογής, το
πλαίσιο και οι σκοποί της επεξεργασίας. Το ΕΣΠΔ αντιλαμβάνεται ότι τα μέρη θα πρέπει να
διευκρινίσουν στο προσάρτημα Γ2 το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας και τα μέτρα που πρέπει να
εφαρμοστούν από τον εκτελούντα την επεξεργασία. Το ΕΣΠΔ θεωρεί σημαντικό τα στοιχεία σχετικά
με την παροχή συνδρομής στον υπεύθυνο επεξεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια της
επεξεργασίας να περιλαμβάνονται στις οδηγίες του προσαρτήματος Γ2.
Το ΕΣΠΔ πρότεινε μια πρόταση σύνταξης που καλύπτει τις ρήτρες 9.1 και 9.2 ανωτέρω.
Όσον αφορά τη ρήτρα 9.2.β, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένη
εθνική εποπτική αρχή σε ένα μοντέλο σύμβασης θα πρέπει να αποφεύγεται. Επιπλέον, η λέξη
«αναφέρει» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «ειδοποιήσει» και η λέξη «ανακαλύψει» θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «μόλις αντιληφθεί» για να είναι σύμφωνη με το άρθρο 33
παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
Η ρήτρα 9.2.β μπορεί να συνταχθεί ως εξής: «β. την υποχρέωσή του, εκτός εάν η παραβίαση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, να αναφέρει παραβιάσεις δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή, [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ την αρμόδια ΕΑ], χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, το αργότερο εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβετε
γνώση της εν λόγω παραβίασης».
Και στην περίπτωση της ρήτρας 9.2.ε, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η αναφορά στην ΕΑ της Δανίας
θα πρέπει να καταργηθεί. Η ρήτρα 9.2.ε μπορεί να συνταχθεί ως εξής: «ε. η υποχρέωση
διαβούλευσης με την αρμόδια εποπτική αρχή [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ την αρμόδια ΕΑ], πριν από την
επεξεργασία όταν μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων υποδεικνύει ότι η
επεξεργασία θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο ελλείψει λήψης μέτρων από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας για τον μετριασμό του κινδύνου».
Το ΕΣΠΔ θεωρεί σημαντικό να συμπεριληφθεί η εν λόγω ρήτρα στο παράρτημα Γ ή Δ για να
διασφαλιστεί ότι τα μέρη θα προβούν σε ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα
παρέχεται η εν λόγω συνδρομή στην πράξη.

3.2.10 Γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων (ρήτρα 10 των ΤΣΡ)
40.

Όσον αφορά τη ρήτρα 10.1 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ, όπως ήδη αναφέρθηκε, προτιμά τη διατύπωση του
ΓΚΠΔ προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση. Σε αυτή τη ρήτρα, η λέξη «ανακάλυψη»
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «αποκτά γνώση». Επιπλέον, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την
ΑΕ της Δανίας να προσθέσει τη λέξη «τυχόν» πριν από την παραβίαση προσωπικών δεδομένων
προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι δεν εναπόκειται στον εκτελούντα την επεξεργασία να
εκτιμήσει εάν η παραβίαση δεδομένων πρέπει να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια ΕΑ. Αυτό αποτελεί
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας.4

Βλ. κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων (σελ. 13) «Επισημαίνεται
ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεν πρέπει να αξιολογήσει την πιθανότητα κινδύνου που προκύπτει από
παραβίαση πριν ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας· ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που πρέπει
να προβεί σε αυτή την εκτίμηση όταν ενημερωθεί για την παραβίαση. Ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει
απλώς να διαπιστώσει αν υπάρχει παραβίαση και στη συνέχεια να ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας».
4
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Η πρόταση μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «1. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών την επεξεργασία ή ο υπεργολάβος επεξεργασίας αφότου
αποκτά γνώση της παραβίασης την γνωστοποιεί αμελλητί στον υπεύθυνο επεξεργασίας .»
Το ΕΣΠΔ συνιστά τη διαγραφή της πρότασης «στις εγκαταστάσεις του εκτελούντα την επεξεργασία
ή του υπεργολάβου επεξεργασίας» η οποία περιορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης σε
περιπτώσεις όπου η παραβίαση συμβαίνει στις εν λόγω εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι ο
περιορισμός αυτός δεν απορρέει από τον ΓΚΠΔ.
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ρήτρας 10.1, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι μπορεί να
συμπληρωθεί με τα ακόλουθα:
«Ο εκτελών την επεξεργασία γνωστοποιεί την παραβίαση, εάν είναι δυνατόν, στον υπεύθυνο
επεξεργασίας εντός [αριθμός ωρών] αφότου ο εκτελών την επεξεργασία αποκτά γνώση της
παραβίασης, προκειμένου να είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να συμμορφωθεί με την
υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται
ήδη στη ρήτρα 9.2.β.»
41.

Όσον αφορά τη ρήτρα 10.2 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η φράση «λαμβάνοντας υπόψη
τη φύση της επεξεργασίας και των διαθέσιμων πληροφοριών» θα μπορούσε να διευκρινιστεί
περαιτέρω στο προσάρτημα Δ, προκειμένου να είναι πιο συγκεκριμένη και κατάλληλα
προσαρμοσμένη. Η ακόλουθη διατύπωση θα μπορούσε να προστεθεί σε μια νέα παράγραφο στο
τέλος της ρήτρας 10.2:
«Τα μέρη ορίζουν στο προσάρτημα Δ τα στοιχεία που πρέπει να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία
για να παρέχει συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την αναφορά παραβίασης στην
εποπτική αρχή.»
Επιπλέον, στην αρχή της δεύτερης πρότασης της ρήτρας 10.2, το σχέδιο των ΤΣΡ αναφέρει ότι
«Αυτό μπορεί να σημαίνει - βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον εκτελούντα την
επεξεργασία - (...)». Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι
προτιμότερο να αποφευχθεί αυτού του είδους η διατύπωση. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας
να τροποποιήσει τη διατύπωση διαγράφοντας τη λέξη «μπορεί».

3.2.11 Διαγραφή και επιστροφή δεδομένων (ρήτρα 11 των ΤΣΡ)
42.

Όσον αφορά τη ρήτρα 11 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι θα ήταν πιο πρακτική η δημιουργία
πραγματικής επιλογής σε αυτή τη ρήτρα. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να τροποποιήσει
αυτή τη ρήτρα προκειμένου να δημιουργήσει δύο συγκεκριμένες επιλογές που θα επιλέξει ο
υπεύθυνος επεξεργασίας.
Η ρήτρα μπορεί να συνταχθεί ως εξής:
«Κατά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία είναι
υποχρεωμένος [Επιλογή 1] να διαγράψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας [Επιλογή 2] να
επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας και να
διαγράψει τα υπάρχοντα αντίγραφα.
[Προαιρετικό] Η ακόλουθη νομοθεσία της ΕΕ ή των κρατών μελών που ισχύει για τον εκτελούντα
την επεξεργασία απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά τον
τερματισμό των υπηρεσιών επεξεργασίας: ............................ Ο εκτελών την επεξεργασία δεσμεύεται
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να επεξεργάζεται αποκλειστικά τα δεδομένα για τους σκοπούς που προβλέπονται από αυτή τη
νομοθεσία και υπό αυστηρές ισχύουσες προϋποθέσεις.»
Θα μπορούσαν να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες στο προσάρτημα Γ3,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του υπευθύνου επεξεργασίας να τροποποιήσει την
επιλογή που προτιμήθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό συνεπώς επηρεάζει το
περιεχόμενο του προσαρτήματος Γ3. Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει την ΕΑ της Δανίας να διαχωρίσει
καλύτερα την περίοδο αποθήκευσης από τις διαδικασίες διαγραφής δυνάμει του
προσαρτήματος Γ3 και να αντικατοπτρίζεται η δυνατότητα του υπευθύνου επεξεργασίας να
τροποποιήσει την πραγματοποιηθείσα επιλογή.
Τέλος, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι η φράση «υπηρεσίες επεξεργασίας» πρέπει να διευκρινιστούν
για παράδειγμα με τη φράση «μετά το τέλος της παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επεξεργασία».
Αυτό μπορεί να γίνει στο προσάρτημα Δ.

3.2.12 Επιθεώρηση και έλεγχος (ρήτρα 12 των ΤΣΡ)
43.

Η ρήτρα 12.1 των ΤΣΡ αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου 28 παράγραφος 3 στοιχείο η) του
ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ συνιστά τη χρήση της ίδιας ορολογίας με την παράγραφο 1 «έλεγχοι,
συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων» στις παραγράφους 2 και 3, οι οποίες αναφέρονται
μόνο σε επιθεώρηση.

44.

Όσον αφορά τη ρήτρα 12.3 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ την αντιλαμβάνεται ως ρήτρα η οποία καλύπτει τους
ελέγχους και τις επιθεωρήσεις προς τον υπεργολάβο επεξεργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 28
παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που
προβλέπονται στη σύμβαση ή σε άλλη νομική πράξη μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και
εκτελούντος την επεξεργασία επιβάλλονται στον υπεργολάβο επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει
την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο η) να επιτρέπει και να
διευκολύνει τους ελέγχους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η σύνταξη της ρήτρας 12.3 φαίνεται να περιορίζει αυτό το δικαίωμα
του υπευθύνου επεξεργασίας έναντι του υπεργολάβου επεξεργασίας («κατά περίπτωση» και «που
εκτελείται μέσω του εκτελούντα την επεξεργασία»). Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να
αναδιατυπώσει τη ρήτρα 12.3 προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τον ΓΚΠΔ. Αυτό μπορεί να
γίνει με τη συγχώνευση των ρητρών 12.2 και 12.3 ως εξής: «Οι διαδικασίες που ισχύουν για τους
ελέγχους του υπευθύνου επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων του εκτελούντα την
επεξεργασία και του υπεργολάβου επεξεργασίας δεδομένων ορίζονται στα προσαρτήματα Γ6 και Γ7
των παρουσών τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.»

45.

Όσον αφορά τα προσαρτήματα Γ6 και Γ7, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να τροποποιήσει την
ακόλουθη πρόταση «Η έκθεση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται αµελλητί στον υπεύθυνο
επεξεργασίας για ενημερωτικούς σκοπούς» ώστε να καθίσταται σαφές ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας είναι σε θέση να αμφισβητήσει το πεδίο εφαρμογής, τη μεθοδολογία και τα
αποτελέσματα της επιθεώρησης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει επίσης να έχει τη
δυνατότητα να απαιτήσει τη λήψη μέτρων μετά τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

46.

Επιπλέον, η αναφορά στο προσάρτημα Γ6 στις «εγκαταστάσεις του εκτελούντα την επεξεργασία»
και στο Γ7 στις «εγκαταστάσεις του υπεργολάβου επεξεργασίας» πρέπει να διευρυνθεί. Πράγματι,
τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ή/και ελέγχου δεν θα
πρέπει να περιορίζονται στις εγκαταστάσεις του εκτελούντα την επεξεργασία ή των υπεργολάβων
επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους χώρους όπου
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πραγματοποιείται η επεξεργασία. Αυτό περιλαμβάνει φυσικές εγκαταστάσεις καθώς και
συστήματα που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την επεξεργασία.

3.2.13 Η συμφωνία των μερών με άλλους όρους (ρήτρα 13 των ΤΣΡ)
47.

Όσον αφορά τη ρήτρα 13 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να λάβει υπόψη ότι, αν
περιλαμβάνεται μία παράγραφος που προσδιορίζει την ευθύνη, το εφαρμοστέο δίκαιο, τη
δικαιοδοσία ή άλλους όρους, δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αντίθεση με τις σχετικές
διατάξεις του ΓΚΠΔ ή να υπονομεύσει το επίπεδο προστασίας που προσφέρεται από τον ΓΚΠΔ ή τη
σύμβαση.

3.2.14 Έναρξη ισχύος και καταγγελία (ρήτρα 14 των ΤΣΡ)
48.

Όσον αφορά τη ρήτρα 14.4 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι μια ειδική διάταξη σχετικά με την
καταγγελία της σύμβασης ενδέχεται να αφορά και τις ΤΣΡ. Δεδομένου ότι η θέση του ΕΣΠΔ είναι ότι
η σχέση μεταξύ της συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων και της κύριας συμφωνίας θα πρέπει να
είναι πιο ευέλικτη, το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να συμπεριλάβει στις ΤΣΡ μια διάταξη
σχετικά με την καταγγελία.

49.

Όσον αφορά τη ρήτρα 14.5 των ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι αυτή η ρήτρα θα μπορούσε να
έρχεται σε αντίθεση με τις ρήτρες 2.4 ή 14.4. Το ΕΣΠΔ συνιστά στην ΕΑ της Δανίας να αποσαφηνίσει
τη σχέση μεταξύ των τριών αυτών ρητρών.

3.2.15 Προσάρτημα Α:
50.

Το προσάρτημα Α αποσκοπεί στην παροχή λεπτομερειών σχετικά με τις δραστηριότητες
επεξεργασίας που αναλαμβάνει ο εκτελών την επεξεργασία εξ ονόματος του υπευθύνου
επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό, το ΕΣΠΔ συνιστά να περιγράφεται ο σκοπός και η φύση της
επεξεργασίας, καθώς και το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων δεδομένων και η διάρκεια της επεξεργασίας. Η
περιγραφή αυτή θα πρέπει να γίνεται με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο και, σε κάθε
περίπτωση, τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να μην ορίζονται απλώς ως
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1» ή αναφέροντας
ποια κατηγορία (άρθρο 6, 9 ή 10) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται σε επεξεργασία. Το
ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι πρέπει να καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση αρκετών
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται για καθεμία από
αυτές. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ δεν έχει πεισθεί από τα δύο πρώτα παραδείγματα, καθώς είναι δύσκολο
να γίνει διάκριση του σκοπού από τη φύση της επεξεργασίας.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
51.

Το ΕΣΠΔ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της ΕΑ της Δανίας να
υποβάλει το σχέδιο ΤΣΡ για την έκδοση γνώμης με στόχο να συμβάλει στην εναρμονισμένη
εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

52.

Το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι για το σχέδιο των ΤΣΡ της Εποπτικής Αρχής της Δανίας που
υποβλήθηκε για την έκδοση γνώμης απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές προκειμένου να
θεωρηθούν ως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Το ΕΣΠΔ προέβη σε αρκετές συστάσεις στην
παρούσα γνώμη του. Αν εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις, η ΕΑ της Δανίας θα έχει τη δυνατότητα να
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χρησιμοποιήσει αυτό το σχέδιο συμφωνίας ως Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες σύμφωνα με το
άρθρο 28.8 του ΓΚΠΔ χωρίς να απαιτείται επακόλουθη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
53.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην Datatilsynet (Εποπτική Αρχή της Δανίας) και δημοσιοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

54.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στον
πρόεδρο με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της γνώμης, αν θα
τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο ΤΣΡ της. Εντός της ίδιας περιόδου, υποβάλλει το
τροποποιημένο σχέδιο ΤΣΡ 5 ή, εάν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου
Προστασίας Δεδομένων, παρέχει τους σχετικούς λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να
ακολουθήσει εν όλω ή εν μέρει τη γνώμη της.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Η Πρόεδρος
(Andrea Jelinek)

Η εποπτική αρχή κοινοποιεί την τελική απόφαση στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ώστε να
συμπεριληφθεί στο μητρώο αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κστ) του ΓΚΠΔ.
5
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