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Euroopan tietosuojaneuvosto, joka
ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä ’yleinen tietosuoja-asetus’)
63 artiklan, 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 64 artiklan 3–8 kohdan ja 43 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon ETA-sopimuksen sekä erityisesti sen liitteen XI ja pöytäkirjan 37, sellaisina kuin ne
ovat muutettuina 6 päivänä heinäkuuta 2018 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä
N:o 154/20181,
ottaa huomioon 25 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyn työjärjestyksensä 10 ja 22 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
1)
Tietosuojaneuvoston tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa asetuksen (EU) 2016/679
(jäljempänä ’yleinen tietosuoja-asetus’) yhdenmukainen soveltaminen koko Euroopan talousalueella.
Yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietosuojaneuvosto antaa lausunnon
aina, kun valvontaviranomainen aikoo hyväksyä vaatimukset 43 artiklan mukaisen sertifiointielimen
akkreditoimiseksi. Tämän lausunnon tarkoituksena on näin ollen saada aikaan yhdenmukainen
toimintamalli niiden vaatimusten osalta, joita tietosuojan valvontaviranomainen tai kansallinen
akkreditointielin soveltaa sertifiointielimen akkreditointiin. Vaikka yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei
aseta yksiä vaatimuksia akkreditoinnille, siinä kuitenkin kannustetaan yhdenmukaisuuteen.
Tietosuojaneuvosto pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen lausunnoillaan ensinnäkin kannustamalla
valvontaviranomaisia laatimaan akkreditointivaatimuksensa tietosuojaneuvoston sertifiointielinten
akkreditointia koskevien ohjeiden 4/2018 liitteessä 1 esitetyn rakenteen mukaisesti ja toiseksi
arvioimalla niitä käyttämällä tietosuojaneuvoston mallia, jossa vaatimuksia voidaan vertailla
(standardin ISO 17065 ja sertifiointielinten akkreditointia koskevien tietosuojaneuvoston ohjeiden
mukaisesti).
2)
Toimivaltaisten valvontaviranomaisten on yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan mukaan
hyväksyttävä
akkreditointivaatimukset.
Niiden
on
kuitenkin
sovellettava
yhdenmukaisuusmekanismia, jotta sertifiointimekanismia kohtaan pystytään luomaan luottamusta.
Se tehdään etenkin laatimalla korkeatasoisia vaatimuksia.
3)
Vaikka akkreditointivaatimuksiin sovelletaan yhdenmukaisuusmekanismia, se ei tarkoita, että
vaatimusten pitäisi olla samanlaisia. Toimivaltaisilla valvontaviranomaisilla on kansallista tai alueellista
harkintavaltaa, ja niiden on otettava huomioon niitä koskeva paikallinen lainsäädäntö.
Tietosuojaneuvoston lausunnon tarkoituksena ei ole saada aikaan yksiä yhtenäisiä EU:n vaatimuksia,
vaan välttää huomattavia epäyhdenmukaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi luottamukseen
akkreditoitujen sertifiointielinten riippumattomuutta tai asiantuntemusta kohtaan.
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Viittaukset ”unioniin” tulee ymmärtää kauttaaltaan tässä lausunnossa myös viittauksina ETAan.
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4)
Yhdenmukaisuusmekanismissa käytetään ohjenuorana ohjeita 4/2018 sertifiointielinten
akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 43 artiklan mukaisesti, jäljempänä ’ohjeet’,
ja ohjeita 1/2018 sertifioinnista ja sertifiointikriteerien määrittämisestä asetuksen 2016/679 42 ja
43 artiklan mukaisesti.
5)
Jos jäsenvaltio määrää, että valvontaviranomaisen on akkreditoitava sertifiointielimet,
valvontaviranomaisen olisi vahvistettava akkreditointivaatimukset, muun muassa yleisen tietosuojaasetuksen 43 artiklan 2 kohdassa täsmennetyt vaatimukset. Kansallisten akkreditointielinten
toteuttamaan sertifiointielimen akkreditointiin liittyviin velvoitteisiin verrattuna yleisen tietosuojaasetuksen 43 artiklassa annetaan vähemmän tietoa akkreditointia koskevista vaatimuksista, kun
valvontaviranomainen tekee akkreditoinnin itse. Akkreditointia koskevan yhdenmukaisen
toimintamallin edistämiseksi valvontaviranomaisen käyttämien akkreditointivaatimusten pohjana
pitäisi olla standardi ISO/IEC 17065, ja niitä pitäisi täydentää valvontaviranomaisen yleisen tietosuojaasetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistamilla lisävaatimuksilla. Euroopan
tietosuojaneuvosto huomauttaa, että yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 2 kohdan a–e alakohta
perustuvat standardin ISO 17065 vaatimuksiin, ja niissä täsmennetään näitä vaatimuksia, mikä tukee
johdonmukaisuutta.2
6)
Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan
c alakohdan sekä 3–8 kohdan nojalla, luettuna yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston työjärjestyksen
10 artiklan 2 kohdan kanssa, kahdeksan viikon kuluessa ensimmäisestä arkipäivästä sen jälkeen, kun
puheenjohtaja ja toimivaltainen valvontaviranomainen ovat päättäneet, että asiakirja on valmis.
Määräaikaa voidaan jatkaa puheenjohtajan päätöksellä kuudella viikolla ottaen huomioon asian
monimutkaisuus.

ON ANTANUT LAUSUNNON:

1 TIIVISTELMÄ TOSISEIKOISTA
1.
Irlannin valvontaviranomainen on toimittanut akkreditointivaatimusten luonnoksen
Euroopan tietosuojaneuvostolle 43 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Asiakirja todettiin
täydelliseksi 13 päivänä helmikuuta 2020. Irlannin kansallinen akkreditointielin (INAB) akkreditoi
sertifiointielimiä, jotka suorittavat sertifiointeja yleisen tietosuoja-asetuksen sertifiointikriteerien
mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Irlannin kansallinen akkreditointielin käyttää sertifiointielinten
akkreditoinnissa ISO 17065 -standardia ja valvontaviranomaisen asettamia lisävaatimuksia, kun
Irlannin valvontaviranomainen on hyväksynyt ne tietosuojaneuvoston vaatimusluonnoksesta
antaman lausunnon jälkeen.
2.
Tietosuojaneuvoston työjärjestyksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti puheenjohtaja päätti
käsiteltävänä olevan asian monimutkaisuuden vuoksi jatkaa alkuperäistä kahdeksan viikon
hyväksymisaikaa kuudella viikolla.

2

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan mukaisesti,
39 kohta.
Saatavilla
osoitteessa
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/retningslinjer/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies_en
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2 ARVIOINTI
2.1 Annettua päätösluonnosta koskeva Euroopan tietosuojaneuvoston yleinen
perustelu
3.
Lausunnon
tarkoituksena
on
arvioida
valvontaviranomaisten
laatimia
akkreditointivaatimuksia joko suhteessa ISO 17065 -standardiin tai kaikkiin vaatimuksiin, jotta
kansallinen akkreditointielin tai valvontaviranomainen voisi yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan
1 kohdan mukaisesti akkreditoida sertifiointielimen, joka vastaa sertifiointien myöntämisestä ja
uusimisesta yleisen tietosuoja-asetuksen 42 artiklan mukaisesti. Tämä ei vaikuta toimivaltaisen
valvontaviranomaisen tehtäviin ja valtuuksiin. Tässä tapauksessa tietosuojaneuvosto toteaa, että
Irlannin valvontaviranomainen on päättänyt turvautua kansalliseen akkreditointielimeen
akkreditoinnin myöntämiseksi ja laatinut ohjeiden mukaisia lisävaatimuksia, joita kansallisen
akkreditointielimen on noudatettava akkreditoinnin myöntämisessä.
4.
Irlannin valvontaviranomaisen akkreditointia koskevien lisävaatimusten arvioinnin
tarkoituksena on tarkastella sitä, miten vaatimukset eroavat ohjeista ja erityisesti liitteestä 1 (lisäykset
tai poistot). Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto keskittyy myös kaikkiin asioihin, jotka voivat
vaikuttaa sertifiointielinten akkreditointia koskevaan yhdenmukaiseen lähestymistapaan.
5.
On huomattava, että sertifiointielinten akkreditointia koskevien ohjeiden tavoitteena on
auttaa valvontaviranomaisia akkreditointivaatimustensa määrittämisessä. Ohjeiden liite ei ole
sellaisenaan akkreditointivaatimus. Siksi valvontaviranomaisen on määritettävä sertifiointielimiä
koskevat akkreditointivaatimukset siten, että niitä voidaan soveltaa käytännössä ja johdonmukaisesti
valvontaviranomaisen toimintaympäristön edellyttämällä tavalla.
6.
Tietosuojaneuvosto myöntää, että kansallisille akkreditointielimille on niiden asiantuntemus
huomioon ottaen myönnettävä liikkumavaraa, kun ne määrittelevät tiettyjä sovellettaviin
akkreditointivaatimuksiin sisältyviä erityissäännöksiä. Tietosuojaneuvosto pitää kuitenkin
tarpeellisena painottaa sitä, että mahdolliset lisävaatimukset on määriteltävä siten, että niiden
vaadittava yhdenmukainen käytännön soveltaminen ja uudelleenarviointi on mahdollista.
7.
Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että ISO-standardit, erityisesti ISO 17065, ovat teollis- ja
tekijänoikeuksien alaisia, minkä vuoksi se ei siteeraa kyseisen asiakirjan tekstiä tässä lausunnossa. Siksi
tietosuojaneuvosto on päättänyt tarvittaessa viitata ISO-standardin tiettyihin osiin kuitenkaan
jäljentämättä tekstiä.
8.
Tietosuojaneuvosto on tehnyt arvioinnin ohjeiden liitteessä 1 (jäljempänä ’liite’) kuvatun
rakenteen mukaisesti. Jos lausunnossa ei mainita Irlannin valvontaviranomaisen
akkreditointivaatimusten luonnoksen tiettyä lukua, tietosuojaneuvostolla ei ole siitä huomautuksia
eikä se pyydä Irlannin valvontaviranomaista ryhtymään lisätoimiin.
9.
Tämä lausunto ei käsittele niitä Irlannin valvontaviranomaisen toimittamia kohtia, jotka eivät
kuulu yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, kuten viittaukset
kansalliseen lainsäädäntöön. Tietosuojaneuvosto kuitenkin toteaa, että kansallisen lainsäädännön
tulisi olla linjassa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa tarpeellisilta kohdiltaan.
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2.2 Arvioinnin keskeiset kohdat (yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 2 kohta ja
tietosuojaneuvoston ohjeiden liite 1) siitä, että akkreditointivaatimuksissa
määrätään seuraavien yhdenmukaisesta arvioinnista:

10.

1)

ohjeiden liitteessä esitettyjen kaikkien keskeisten alojen käsittely ja liitteestä
poikkeamisen huomioon ottaminen

2)

sertifiointielimen riippumattomuus

3)

sertifiointielimen eturistiriidat

4)

sertifiointielimen asiantuntemus

5)

asianmukaiset suojatoimet, joilla varmistetaan, että sertifiointielin soveltaa
asianmukaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen sertifiointikriteereitä

6)

menettelyt yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen sertifioinnin myöntämistä,
määräaikaisarviointia ja peruuttamista varten ja

7)

sertifiointia koskevista rikkomuksista tehtyjen kantelujen avoin käsittely.

Ottaen huomioon, että
a. yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa on luettelo akkreditointia koskevista
vaatimuksista, jotka sertifiointielimen on täytettävä saadakseen akkreditoinnin;
b. yleisen
tietosuoja-asetuksen
43 artiklan
3 kohdan
mukaan
valvontaviranomaisen on hyväksyttävä sertifiointielinten akkreditointi;

toimivaltaisen

c. yleisen tietosuoja-asetuksen 57 artiklan 1 kohdan p ja q alakohdan mukaan toimivaltaisen
valvontaviranomaisen on laadittava ja julkaistava sertifiointielimiä koskevat
akkreditointivaatimukset, ja se voi päättää itse tehdä sertifiointielinten akkreditoinnin;
d. yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tietosuojaneuvoston
on annettava lausunto, kun valvontaviranomainen aikoo hyväksyä kriteerit 43 artiklan
3 kohdan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi;
e. jos akkreditoinnin on tehnyt kansallinen akkreditointielin ISO/IEC 17065/2012 -standardin
mukaisesti, on sovellettava myös toimivaltaisen valvontaviranomaisen vahvistamia
lisävaatimuksia;
f.

sertifiointielinten akkreditointia koskevien ohjeiden liite 1 sisältää ehdotetut vaatimukset,
jotka tietosuojaviranomaisen on laadittava ja joita sovelletaan kansallisen akkreditointielimen
tekemän sertifiointielimen akkreditoinnin aikana,

tietosuojaneuvosto esittää seuraavan lausunnon:
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2.2.1 JOHDANTO (Irlannin valvontaviranomaisen akkreditoinnin lisävaatimusten luonnoksen
0 luku)
11.
Tietosuojaneuvosto myöntää, että kansallisen akkreditointielimen ja tietosuojaviranomaisen
suhdetta säätelevät yhteistyöehdot eivät ole itsessään edellytys sertifiointielinten akkreditoinnille.
Tietosuojaneuvosto katsoo kuitenkin kattavuuden ja avoimuuden vuoksi, että mikäli tällaiset
yhteistyöehdot on laadittu, ne on julkaistava valvontaviranomaisen sopivaksi katsomassa muodossa.

2.2.2 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT
12.
Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että muodossa ”työasiakirja 261” olevaa viittausta
akkreditointia koskeviin ohjeisiin ei ole saatettu ajan tasalle. Euroopan tietosuojaneuvosto on
hyväksynyt ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679)
43 artiklan mukaisesti. Tietosuojaneuvosto kannustaa siksi Irlannin valvontaviranomaista
muuttamaan sanamuotoa ja viittaamaan ohjeisiin 4/2018.

2.2.3 YLEISET HUOMAUTUKSET
13.
Tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Irlannin valvontaviranomaisen vaatimusluonnoksessa
viitataan
toistuvasti
”toimivaltaiseen
valvontaviranomaiseen”.
Koska
toimivaltaisena
valvontaviranomaisena on tässä tapauksessa Irlannin valvontaviranomainen, tietosuojaneuvosto
kannustaa valvontaviranomaista korvaamaan viittauksen ilmaisulla ”tietosuojakoordinaattori” tai
”Irlannin valvontaviranomainen” sekaannusten välttämiseksi.
14.
Tietosuojaneuvosto myöntää, että Irlannin valvontaviranomaisen vaatimusluonnoksessa on
termejä ja määritelmiä koskeva osuus. Joitain termejä ei kuitenkaan käytetä yhdenmukaisesti koko
asiakirjassa (esimerkiksi ”arvioinnin kohde” ja ”arvioinnin aihe”). Sekaannusten välttämiseksi
tietosuojaneuvosto kannustaa Irlannin valvontaviranomaista käyttämään yhdenmukaisia termejä
vaatimusluonnoksessa.

2.2.4 AKKREDITOINNIN YLEISET VAATIMUKSET (akkreditoinnin lisävaatimusten luonnoksen
4 luku)
15.
Tietosuojaneuvosto katsoo, että Irlannin valvontaviranomaisen akkreditoinnin
lisävaatimusten luonnoksen 4.1.2 alakohdan 7 lausekkeen sanamuoto on hieman epäselvä sen
suhteen, kenelle sertifioinnin hyväksymistä koskevat syyt ilmoitetaan. Lisäksi viittaus rekisterin
”sujuvoittamiseen” on epäselvä. Tietosuojaneuvosto kannustaa täten Irlannin valvontaviranomaista
muokkaamaan luonnosta selkeämmäksi.

2.2.5 RAKENTEELLISET VAATIMUKSET (akkreditoinnin lisävaatimusten luonnoksen 5 luku)
16.
Tietosuojaneuvosto toteaa, että Irlannin valvontaviranomaisen akkreditoinnin
lisävaatimusten luonnoksessa viitataan sellaisen ”henkilön nimittämiseen, jolla on asianmukainen
virkaikä sekä vastuu tietosuojan noudattamisen ja tietohallinnon valvonnasta”. Viittausta
asianmukaiseen virkaikään olisi selvennettävä kokemuksen määrän ja valtuuksien laajuuden osalta.
Lisäksi kyseisen henkilön tehtävät vaikuttavat vastaavan tietosuojavastaavan tehtäviä.
Tietosuojaneuvosto kannustaa Irlannin valvontaviranomaista määrittämään selvästi kyseisen henkilön
tehtävät ja yksilöimään asianmukaisen kokemuksen.
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2.2.6 RESURSSIVAATIMUKSET (akkreditoinnin lisävaatimusten luonnoksen 6 luku)
17.
Sertifiointielimen henkilöstön osalta (6.1 alakohta) tietosuojaneuvosto huomauttaa, että
päätöksenteosta vastaavaa henkilöstöä, jolla on teknistä asiantuntemusta, koskeviin vaatimuksiin
sisältyy vähintään viisi vuotta sertifioinnin kohteeseen liittyvää ammatillista kokemusta, siinä missä
arvioinneista vastaavalla henkilöstöllä olisi oltava vähintään kahden vuoden ammatillinen kokemus.
Samoin henkilöstöllä, jolla on oikeudellista asiantuntemusta ja joka tekee päätöksiä, on oltava
vähintään viiden vuoden ammatillinen kokemus, ja arvioinneista vastaavalla henkilöstöllä on oltava
vähintään kahden vuoden kokemus. Tietosuojaneuvosto toteaa, että päätöksenteosta vastaavalta
henkilöstöltä ja arvioinnista vastaavalta henkilöstöltä edellytettävän ammatillisen kokemuksen
vuosimäärässä on merkittävä ero. Tältä osin tietosuojaneuvosto katsoo, että olisi korostettava
erityyppistä asiantuntemusta ammatillisen kokemuksen vuosimäärän sijaan. Tietosuojaneuvoston
näkemys on, että arvioijilla tulisi olla enemmän erikoisalan asiantuntemusta ja ammatillista
kokemusta teknisistä menettelyistä (esimerkiksi auditoinneista ja sertifioinneista), kun taas
päätöksentekijöillä tulisi olla yleisluontoisempi ja kattavampi asiantuntemus sekä ammatillista
kokemusta tietosuojan alalta. Tämän perusteella tietosuojaneuvosto kannustaa Irlannin
valvontaviranomaista korostamaan enemmän arvioijien ja päätöksentekijöiden erilaista olennaista
tietämystä ja/tai kokemusta sekä pienentämään näiltä edellytettävien kokemusvuosien määrien
välistä eroa.

2.2.7 MENETTELYJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET (akkreditoinnin lisävaatimusten luonnoksen
7 luku)
18.
Tietosuojaneuvosto
huomauttaa
Irlannin
valvontaviranomaisen
akkreditoinnin
lisävaatimusten luonnoksen 7.10 alakohdan (”Sertifiointiin vaikuttavat muutokset”) osalta, että
kyseisessä alakohdassa ei viitata liitteen 7.10 kohdan mukaisesti sovittaviin muutosmenettelyihin.
Tietosuojaneuvosto kannustaa Irlannin valvontaviranomaista lisäämään kyseisen viittauksen sekä
mainitsemaan joitakin mahdollisesti käytettävistä menettelyistä (esimerkiksi siirtymäkaudet,
toimivaltaisen valvontaviranomaisen käyttämä hyväksymismenettely ynnä muut). Lisäksi
tietosuojaneuvosto katsoo, että muutokset tekniikan tasossa ovat myös merkityksellisiä ja saattavat
vaikuttaa sertifiointiin. Tietosuojaneuvosto kannustaa täten Irlannin valvontaviranomaista lisäämään
tämän mahdollisuuden sertifiointiin vaikuttavien muutosten luetteloon. Lopuksi tietosuojaneuvosto
ilmaisee tyytyväisyytensä henkilötietojen tietoturvaloukkausten ja yleisen tietosuoja-asetuksen
rikkomisen sisällyttämisestä sertifiointiin vaikuttavien muutosten luetteloon. Selvyyden
varmistamiseksi tietosuojaneuvosto kuitenkin kannustaa Irlannin valvontaviranomaista
täsmentämään, että tietoturvaloukkaukset tai yleisen tietosuoja-asetuksen rikkominen on otettava
huomioon vain siinä määrin kuin ne liittyvät sertifiointiin.
19.
Sertifiointiin vaikuttavien muutosten (Irlannin valvontaviranomaisen akkreditoinnin
lisävaatimusten luonnoksen 7.10 alakohta) ja erityisesti viidennen luetelmakohdan osalta
tietosuojaneuvosto huomauttaa, että Irlannin valvontaviranomainen viittaa ”sovellettaviin Euroopan
tietosuojaneuvoston sitoviin päätöksiin” sekä Euroopan tietosuojaneuvoston työjärjestyksen
39 artiklaan, johon sisältyvät ”kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston hyväksymät lopulliset asiakirjat”.
Sen varmistamiseksi, että ilmaisun ”Euroopan tietosuojaneuvoston päätökset” merkitys ymmärretään
selvästi, tietosuojaneuvosto kehottaa Irlannin valvontaviranomaista selventämään viittausta.
Esimerkiksi voidaan viitata ”asiakirjoihin, jotka Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt”.
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20.
Tietosuojaneuvosto toteaa, että Irlannin tietosuojaneuvoston akkreditoinnin lisävaatimusten
luonnoksen 7.11 alakohtaan (sertifioinnin päättäminen, rajoittaminen, keskeyttäminen tai
peruuttaminen) ei sisälly sertifiointielimen velvoitetta hyväksyä Irlannin valvontaviranomaisen
antamat päätökset ja määräykset, jotka koskevat hakijalle myönnetyn hyväksynnän peruuttamista tai
hyväksynnän myöntämättä jättämistä, mikäli sertifiointivaatimukset eivät täyty tai lakkaavat
täyttymästä. Tietosuojaneuvosto suosittelee, että Irlannin valvontaviranomainen sisällyttää
vaatimuksiin kyseisenlaisen velvoitteen.

3 JOHTOPÄÄTÖKSET / SUOSITUKSET
21.
Irlannin valvontaviranomaisen akkreditointivaatimusten luonnos voi johtaa sertifiointielinten
akkreditoinnin epäyhdenmukaiseen soveltamiseen ja edellyttää seuraavien muutosten tekemistä:
22.
”Menettelyjä koskevien vaatimusten” osalta tietosuojaneuvosto suosittelee, että Irlannin
valvontaviranomainen
1) sisällyttää
7.11 alakohtaan
sertifiointielimen
velvoitteen
hyväksyä
Irlannin
valvontaviranomaisen antamat päätökset ja määräykset, jotka koskevat hakijalle myönnetyn
hyväksynnän peruuttamista tai hyväksynnän myöntämättä jättämistä, mikäli
sertifiointivaatimukset eivät täyty tai lakkaavat täyttymästä.

4 LOPPUHUOMAUTUKSET
23.
Tämä lausunto osoitetaan Irlannin valvontaviranomaiselle ja julkaistaan yleisen tietosuojaasetuksen 64 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti.
24.
Yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti Irlannin
valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kahden viikon
kuluessa lausunnon saamisesta, pitäytyykö se vaatimusehdotuksessaan vai muuttaako se sitä. Saman
ajanjakson kuluessa sen on toimitettava korjattu vaatimusehdotus tai, mikäli se ei aio noudattaa
tietosuojaneuvoston lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain, sen on toimitettava asianmukaiset
perustelut.
25.
Irlannin valvontaviranomainen ilmoittaa lopullisesta päätöksestä tietosuojaneuvostolle, joka
sisällyttää sen rekisteriinsä päätöksistä, kun asia on käsitelty yhdenmukaisuusmekanismissa yleisen
tietosuoja-asetuksen 70 artiklan 1 kohdan y alakohdan mukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto
Puheenjohtaja
(Andrea Jelinek)
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