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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 
 

s ohledem na článek 63, čl. 64 odst. 1 písm. f) a článek 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), 

 

s ohledem na Dohodu o EHP, a zejména na přílohu XI a protokol 37 k této dohodě ve znění rozhodnutí 

Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018, 

 

s ohledem na články 10 a 22 jeho jednacího řádu ze dne 25. května 2018 naposledy pozměněného 

a přijatého dne 10. září 2019, 

 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Hlavní úlohou sboru je zajistit jednotné uplatňování nařízení 2016/679 („nařízení GDPR“) v celém 

Evropském hospodářském prostoru. Za tímto účelem sbor podle čl. 64 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR 

vydá stanovisko v případě, že dozorový úřad má za cíl schválit závazná podniková pravidla ve smyslu 

článku 47 nařízení GDPR.  

 

(2) Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vítá a oceňuje úsilí, které společnosti vynakládají 

na dodržování norem nařízení GDPR v globálním kontextu. Vzhledem ke zkušenostem získaným na 

základě směrnice 95/46/ES potvrzuje EDPB důležitou roli, kterou závazná podniková pravidla mají při 

vytváření rámce pro mezinárodní předávání osobních údajů, jakož i svůj závazek podporovat 

společnosti při vypracovávání jejich závazných podnikových pravidel. Toto stanovisko usiluje 

o dosažení uvedeného cíle, přičemž zohledňuje, že nařízení GDPR posílilo úroveň ochrany, jak je vidět 

z požadavků článku 47 nařízení GDPR, a také pověřilo EDPB vydáváním stanovisek k návrhům 

rozhodnutí příslušných dozorových úřadů (vedoucích dozorových úřadů pro závazná podniková 

pravidla), jejichž cílem je schválit závazná podniková pravidla. Účelem tohoto úkolu svěřeného EDPB je 

zajištění jednotného uplatňování nařízení GDPR, a to i ze strany dozorových úřadů, správců 

a zpracovatelů.  

(3) Podle čl. 46 odst. 1 nařízení GDPR mohou správce nebo zpracovatel v případě, že neexistuje 

rozhodnutí podle čl. 45 odst. 3, předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pouze 

pokud správce nebo zpracovatel poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná 

práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.  Skupina podniků nebo uskupení podniků 

vykonávajících společnou hospodářskou činnost může takové záruky poskytnout pomocí právně 

závazných podnikových pravidel, která subjektům údajů výslovně přiznávají vymahatelná práva 

a splňují řadu požadavků (článek 46 nařízení GDPR). Závazná podniková pravidla musí vymezovat 

přinejmenším konkrétní prvky uvedené v nařízení GDPR (čl. 47 odst. 2 nařízení GDPR). Závazná 

podniková pravidla podléhají schválení příslušného dozorového úřadu v souladu s mechanismem 

jednotnosti stanoveným v článku 63 a čl. 64 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, pokud splňují podmínky 
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uvedené v článku 47 nařízení GDPR a požadavky stanovené v příslušných pracovních dokumentech 

pracovní skupiny zřízené podle článku 291, které EDPB schválil.  

 

(4) Pracovní dokument WP256 rev.01 pracovní skupiny zřízené podle článku 292 ve znění schváleném 

EDPB stanovuje požadované prvky závazných podnikových pravidel pro správce, včetně případné 

dohody v rámci podniku a formuláře žádosti. Pracovní dokument WP264 pracovní skupiny zřízené 

podle článku 29 ve znění schváleném EDPB uvádí doporučení pro žadatele, která jim mají pomoci 

doložit, jak splňují požadavky článku 47 nařízení GDPR a pracovního dokumentu WP256 rev01. 

Pracovní dokument WP264 navíc žadatele upozorňuje, že veškeré předložené dokumenty podléhají 

žádostem o přístup k dokumentům v souladu s vnitrostátními právními předpisy dozorových úřadů. 

EDPB se podle čl. 76 odst. 2 nařízení GDPR řídí nařízením č. 1049/2001.  

 

(5) S ohledem na konkrétní prvky závazných podnikových pravidel vymezené v čl. 47 odst. 1 a 2 by 

každá žádost měla být řešena individuálně a není jí dotčeno hodnocení jakýchkoli jiných závazných 

podnikových pravidel. EDPB připomíná, že závazná podniková pravidla by měla být uzpůsobena tak, 

aby zohledňovala strukturu skupiny podniků, na něž se vztahují, zpracování, která tyto podniky 

provádějí, a zásady a postupy, které uplatňují za účelem ochrany osobních údajů.3  

 

(6) Stanovisko EDPB se přijímá podle čl. 64 odst. 3 nařízení GDPR a čl. 10 odst. 2 jednacího řádu EDPB 

do osmi týdnů poté, co předsedkyně a příslušný dozorový úřad rozhodnou, že spis je kompletní. Na 

základě rozhodnutí předsedkyně EDPB může být tato lhůta prodloužena o dalších šest týdnů s ohledem 

na složitost dané záležitosti, 

 

 

PŘIJAL TOTO STANOVISKO: 

1 SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ 

1. V souladu s postupem spolupráce stanoveným v pracovním dokumentu WP263 rev.01 byl návrh 

závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Equinix Inc. přezkoumán Úřadem komisařky 

pro informace Spojeného království (dozorovým úřadem Spojeného království), který je pro tato 

závazná podniková pravidla vedoucím dozorovým úřadem.  

2. Komisařka pro informace Spojeného království dne 25. září 2019 předložila sboru svůj návrh rozhodnutí 

ohledně závazných podnikových pravidel společnosti Equinix Inc. a požádala jej o stanovisko podle 

čl. 64 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Rozhodnutí o úplnosti spisu bylo přijato dne 25. září 2019. 

 
1 Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízená podle 
článku 29 směrnice 95/46/ES. 
2 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami 
nacházejícími se v závazných podnikových pravidlech, naposledy revidovaný a přijatý dne 6. února 2018, 
WP256 rev.01. 
3 Toto pravidlo je uvedeno v pracovním dokumentu WP154 pracovní skupiny zřízené podle článku 29, který 
stanovuje rámec pro strukturu závazných podnikových pravidel, přijatém dne 24. června 2008. 
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2 HODNOCENÍ 

3. Návrh závazných podnikových pravidel společnosti Equinix Inc., který je součástí globálních zásad 

ochrany soukromí a jejich dodatků, se týká osobních údajů, které předávají subjekty společnosti 

Equinix Inc. se sídlem v EHP subjektům společnosti se sídlem mimo EHP a které tyto subjekty 

společnosti se sídlem mimo EHP zpracovávají. Příslušnými kategoriemi subjektů údajů jsou 

zaměstnanci a obchodní kontakty, tj. dodavatelé a prodejci.  

4. Společnost může uplatňovat různé normy pro zpracování a předávání osobních údajů, na něž se návrh 

závazných podnikových pravidel nevztahuje, přičemž tyto normy mohou být uvedeny ve stejném 

dokumentu, tj. v globálních zásadách ochrany soukromí.  

5. Závazná podniková pravidla společnosti Equinix Inc. byla podrobena kontrole v souladu s postupy 

stanovenými EDPB. Dozorové úřady sdružené v EDPB dospěly k závěru, že závazná podniková pravidla 

společnosti Equinix Inc. obsahují všechny prvky požadované v článku 47 nařízení GDPR a v pracovním 

dokumentu WP256 rev01, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí komisařky pro informace Spojeného 

království, který byl předložen EDPB k vydání stanoviska. EDPB tudíž nemá žádné pochybnosti, kterými 

by bylo nutné se zabývat. 

3 ZÁVĚRY/DOPORUČENÍ 

6. Vzhledem k výše uvedenému a k závazkům, které společnost Equinix Inc. přijme podepsáním 

vnitropodnikové dohody o závazných podnikových pravidlech, se EDPB domnívá, že návrh rozhodnutí 

komisařky pro informace Spojeného království ohledně závazných podnikových pravidel skupiny 

Equinix Inc. lze přijmout ve stávajícím znění, jelikož tato pravidla poskytují záruky ohledně zajištění, 

aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená nařízením GDPR nebyla znehodnocena, pokud budou 

osobní údaje předány členům skupiny se sídlem ve třetích zemích a jimi zpracovány. EDPB rovněž 

připomíná ustanovení uvedená v čl. 47 odst. 2 písm. k) nařízení GDPR a v pracovním dokumentu WP 

256 rev.01, která stanovují podmínky, za nichž může žadatel závazná podniková pravidla upravit nebo 

aktualizovat, včetně podmínek pro aktualizaci seznamu členů skupiny, na něž se závazná podniková 

pravidla vztahují. 

4 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

7. Toto stanovisko je určeno komisařce pro informace Spojeného království a bude zveřejněno podle 

čl. 64 odst. 5 písm. b) nařízení GDPR.  

8. V souladu s čl. 64 odst. 7 a 8 nařízení GDPR komisařka pro informace do dvou týdnů po obdržení tohoto 

stanoviska sdělí předsedkyni svoji odpověď na něj.  

9. Podle čl. 70 odst. 1 písm. y) nařízení GDPR komisařka pro informace předloží sboru konečné znění 

rozhodnutí, aby jej mohl zařadit do registru rozhodnutí, na která se vztahuje mechanismus jednotnosti.  
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Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

předsedkyně 

 

 

 

(Andrea Jelinek) 
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