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Euroopa Andmekaitsenõukogu,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679/EL (füüsiliste
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“))
artiklit 63, artikli 64 lõike 1 punkti f ja artiklit 47,
võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingut, eriti selle XI lisa ja protokolli nr 37, mida
on muudetud EMP ühiskomitee 6. juuli 2018. aasta otsusega nr 154/20181,
võttes arvesse 25. mai 2018. aasta kodukorra (viimati muudetud 2. detsembril 2019) artiklit 10 ja
artiklit 22,

ning arvestades järgmist:
(1) Euroopa Andmekaitsenõukogu (edaspidi „andmekaitsenõukogu“) peamine ülesanne on tagada
isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev kohaldamine kogu Euroopa Majanduspiirkonnas.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 1 punktist f tuleneb, et kui järelevalveasutus kavatseb
heaks kiita siduvad kontsernisisesed eeskirjad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 tähenduses,
esitab andmekaitsenõukogu selle kohta arvamuse.
(2) Andmekaitsenõukogu tervitab ja tunnustab tööd, mida ettevõtted teevad, et järgida isikuandmete
kaitse üldmääruse standardeid ülemaailmses kontekstis. Tuginedes direktiivi 95/46/EÜ rakendamisest
saadud kogemustele, rõhutab andmekaitsenõukogu siduvate kontsernisiseste eeskirjade olulist rolli
andmete rahvusvahelisel edastamisel ning oma kohustust toetada ettevõtteid siduvate
kontsernisiseste eeskirjade kehtestamisel. Käesolev arvamus aitab saavutada seda eesmärki ja võtab
arvesse asjaolu, et isikuandmete kaitse üldmäärusega tugevdati kaitse taset, mis kajastub ka määruse
artikli 47 nõuetes, ning tehti andmekaitsenõukogule ülesandeks esitada arvamus juhtiva pädeva
järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks siduvad kontsernisisesed eeskirjad.
Andmekaitsenõukogu selle ülesande eesmärk on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev
kohaldamine, sealhulgas järelevalveasutuste, vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate poolt.
(3) Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikele 1 võib vastutav töötleja või volitatud
töötleja edastada artikli 45 lõike 3 kohase otsuse puudumisel isikuandmeid kolmandale riigile või
rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on võtnud
asjakohased kaitsemeetmed, ning tingimusel, et andmesubjektide kohtulikult kaitstavad õigused ja
tõhusad õiguskaitsevahendid on kättesaadavad. Kontsern või ühise majandustegevusega tegelevate
ettevõtjate rühm võib kehtestada sellised kaitsemeetmed õiguslikult siduvate kontsernisiseste
eeskirjadega, mis annavad selgelt andmesubjektidele kohtulikult kaitstavad õigused ja vastavad teatud
nõuetele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 46). Siduvates kontsernisisestes eeskirjades peavad
olema sätestatud vähemalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletud konkreetsed nõuded
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 lõige 2). Siduvad kontsernisisesed eeskirjad kiidab heaks
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pädev järelevalveasutus kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 63 ja artikli 64 lõike 1
punktis f sätestatud järjepidevuse mehhanismiga, kui siduvad kontsernisisesed eeskirjad vastavad selle
määruse artiklis 47 sätestatud tingimustele ja artikli 29 töörühma2 asjakohastes töödokumentides
esitatud nõuetele, mille on heaks kiitnud Euroopa Andmekaitsenõukogu.
(4) Artikli 29 töörühma töödokumendis WP256 rev.01,3 mille on heaks kiitnud Euroopa
Andmekaitsenõukogu, on vastutavate töötlejate jaoks ette nähtud siduvate kontsernisiseste
eeskirjade nõutavad elemendid, sealhulgas ettevõttesisene kokkulepe (kui asjakohane) ja taotlusvorm.
Andmekaitsenõukogu poolt heakskiidetud artikli 29 töörühma töödokumendis WP264 esitatakse
taotlejatele soovitusi, kuidas tõendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 ja
töödokumendi WP256 rev01 nõuete täitmist. Peale selle teavitatakse töödokumendis WP264
taotlejaid, et juurdepääsu kõigile esitatud dokumentidele reguleeritakse järelevalveasutuste riiklike
õigusaktide alusel. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 76 lõikele 2 reguleeritakse
Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1049/2001.
(5) Võttes arvesse artikli 47 lõigetes 1 ja 2 sätestatud siduvate kontsernisiseste eeskirjade erielemente,
tuleb iga taotlust käsitleda eraldi ning see ei piira muude siduvate kontsernisiseste eeskirjade
hindamist. Andmekaitsenõukogu tuletab meelde, et siduvaid kontsernisiseseid eeskirju tuleb
kohandada, et võtta arvesse selle kontserni struktuuri, millele eeskirju kohaldatakse, seal teostatavat
andmetöötlust ning isikuandmete kaitseks kehtestatud poliitikat ja menetlusi.4
(6) Andmekaitsenõukogu arvamus võetakse vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 3
alusel koostoimes andmekaitsenõukogu kodukorra artikli 10 lõikega 2 kaheksa nädala jooksul pärast
seda, kui eesistuja on otsustanud, et toimik on täielik. Andmekaitsenõukogu eesistuja otsusega võib
seda tähtaega küsimuse keerukust arvestades pikendada kuue nädala võrra,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

1 ASJAOLUDE KOKKUVÕTE
1.

Kooskõlas töödokumendis WP263 rev.01 esitatud koostöömenetlusega vaatas Hispaania
andmekaitseasutus (edaspidi „Hispaania järelevalveasutus“) juhtiva järelevalveasutusena läbi
kontserni Fujikura Automotive Europe Group vastutava töötleja siduvate kontsernisiseste eeskirjade
kavandi.

2.

Hispaania järelevalveasutus esitas 10. jaanuaril 2020 oma otsuse eelnõu kontserni Fujikura
Automotive Europe Group vastutava töötleja siduvate kontsernisiseste eeskirjade kavandi kohta,

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud töörühm üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega.
Artikli 29 töörühma töödokument, milles on esitatud siduvate kontsernisiseste eeskirjade elementide ja
põhimõtete tabel, viimati muudetud ja vastu võetud 6. veebruaril 2018, WP256 rev.01.
4
See seisukoht on esitatud artikli 29 töörühma töödokumendis, millega kehtestatakse siduvate
kontsernisiseste eeskirjade raamistik, vastu võetud 24. juunil 2008, WP154.
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taotledes andmekaitsenõukogu arvamust vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 1
punktile f. Otsus toimiku täielikkuse kohta tehti 14. jaanuaril 2020.

2 HINDAMINE
3.

Kontserni Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group, st Fujikura Automotive Europe, S.A.U. ja iga
tema tütarettevõtja) vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kohaldatakse
kontsernisisese andmete töötlemise ja edastamise suhtes ning konkreetselt kaitstakse kõiki
isikuandmeid, mida töödeldakse kontsernis FAE Group ja edastatakse väljaspoole EMP-d. Asjaomased
andmesubjektid on praegused ja endised töötajad, töökoha taotlejad, kliendid, tarnijad ja
kontaktisikud.

4.

Kontserni FAE Group vastutava töötleja siduvate kontsernisiseste eeskirjade kavand vaadati läbi
andmekaitsenõukogu menetluste kohaselt. Andmekaitsenõukogus kogunenud järelevalveasutused
järeldasid, et ettevõtte FAE Group vastutava töötleja siduvate kontsernisiseste eeskirjade kavand
sisaldab kõiki isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 47 ja töödokumendis WP256 rev01 nõutud
elemente kooskõlas otsuse eelnõuga, mille Hispaania järelevalveasutus esitas andmekaitsenõukogule
arvamuse saamiseks. Seetõttu ei pea andmekaitsenõukogu vajalikuks tõstatada mingeid küsimusi.

3 JÄRELDUSED/SOOVITUSED
5.

Arvestades eelöeldut ja kohustust, mille kontserniliikmed võtavad kontserni FAE Group siduvaid
kontsernisiseseid eeskirju käsitleva kontsernisisese kokkuleppe allkirjastamisega, on Euroopa
Andmekaitsenõukogu seisukohal, et Hispaania järelevalveasutuse otsuse eelnõu võib praegusel kujul
vastu võtta, sest need eeskirjad näevad ette asjakohased kaitsemeetmed, millega tagatakse, et
määrusega nõutavat füüsiliste isikute kaitse taset ei kahjustata isikuandmete edastamisel ja
töötlemisel kolmandates riikides asuvates kontserni liikmeks olevates üksustes. Peale selle tuletab
Euroopa Andmekaitsenõukogu meelde isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 lõike 2 punkti k ja
töödokumendi WP256 rev.01 sätteid, milles sätestatakse tingimused, mille alusel võib taotleja siduvaid
kontsernisiseseid eeskirju muuta või ajakohastada, sealhulgas ajakohastada siduvates
kontsernisisestes eeskirjades esitatud kontserniliikmete loetelu.

4 LÕPPMÄRKUSED
6.

Käesolev arvamus on suunatud Hispaania järelevalveasutusele ja see avalikustatakse isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 5 punkti b alusel.

7.

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõigetega 7 ja 8 edastab Hispaania
järelevalveasutus andmekaitsenõukogu eesistujale vastuse käesolevale arvamusele kahe nädala
jooksul pärast arvamuse kättesaamist.

8.

Hispaania järelevalveasutus edastab andmekaitsenõukogule isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 70
lõike 1 punkti y kohaselt lõppotsuse, et selle saaks lisada järjepidevuse mehhanismiga hõlmatud
otsuste registrisse.

Vastu võetud

5

Euroopa Andmekaitsenõukogu nimel
eesistuja

(Andrea Jelinek)

Vastu võetud

6

