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Antaget

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit detta yttrande
med beaktande av artikel 28.8, artikel 63 och artikel 64.1 d och 64.3–64.8 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (nedan kallad den allmänna dataskyddsförordningen),
med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37 till detta, i dess ändrade lydelse enligt
gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 20181,
med beaktande av artiklarna 10 och 22 i arbetsordningen av den 25 maj 2018, och

av följande skäl:
1) Europeiska dataskyddsstyrelsens (nedan kallad styrelsen) viktigaste uppgift är att säkerställa en
enhetlig tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen inom hela unionen. I detta syfte ska
styrelsen avge ett yttrande enligt artikel 64.1 d i den allmänna dataskyddsförordningen när en
tillsynsmyndighet avser att fastställa standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28.8 i den
allmänna dataskyddsförordningen. Syftet med detta yttrande är därför att bidra till en harmoniserad
strategi för åtgärder som ska vidtas av tillsynsmyndigheten och som är avsedda att ha rättsverkan vad
gäller behandlingar som i väsentlig grad påverkar ett betydande antal registrerade personer i flera
medlemsstater, och en enhetlig tillämpning av de särskilda bestämmelserna i den allmänna
dataskyddsförordningen.
2) När det gäller förhållandet mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde (eller
personuppgiftsbiträden) för behandling av personuppgifter innehåller artikel 28 i den allmänna
dataskyddsförordningen bestämmelser om upprättandet av ett särskilt avtal mellan de berörda
parterna och obligatoriska bestämmelser som ska ingå i detta.
3) När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska, i enlighet med artikel 28.3 i den allmänna
dataskyddsförordningen, regleras ”hanteringen [...] genom ett avtal eller en annan rättsakt enligt
unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som är bindande för
personuppgiftsbiträdet med avseende på den personuppgiftsansvarige”. Därför fastställs särskilda
aspekter för att reglera avtalsförhållandet mellan parterna, däribland föremålet för behandlingen,
behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade.
4) I enlighet med artikel 28.6 i den allmänna dataskyddsförordningen kan det avtal eller den andra
rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen, utan att
det påverkar tillämpningen av ett enskilt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet, helt eller delvis baseras på standardavtalsklausuler. Dessa
standardavtalsklausuler ska antas för de frågor som avses i punkterna 3 och 4.
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5) Därutöver fastställs i artikel 28.8 i den allmänna dataskyddsförordningen att en tillsynsmyndighet
får fastställa standardavtalsklausuler i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i
artikel 63. En tillsynsmyndighet ska därför samarbeta med andra styrelsemedlemmar och, när det är
tillämpligt, med Europeiska kommissionen via mekanismen för enhetlighet. I enlighet med
artikel 64.1 d ska tillsynsmyndigheter meddela styrelsen om alla utkast till beslut när man avser att
fastställa standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28.8. I detta sammanhang ska styrelsen avge
ett yttrande i frågan i enlighet med artikel 64.3, om den inte redan har gjort det.
6) Antagna standardavtalsklausuler utgör en uppsättning garantier som ska användas som de är,
eftersom deras syfte är att skydda registrerade och förhindra särskilda risker kopplade till de
grundläggande principerna för dataskydd.
7) Styrelsens yttrande ska antas i enlighet med artikel 64.3 i dataskyddsförordningen, jämförd med
artikel 10.2 i styrelsens arbetsordning, inom åtta veckor från den första arbetsdagen efter det att
ordföranden och den behöriga tillsynsmyndigheten har beslutat att handlingarna i ärendet är
fullständiga. På beslut av ordföranden får denna period förlängas med ytterligare sex veckor med
hänsyn till sakfrågans komplexitet.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

1 SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA
1.

Den slovenska tillsynsmyndigheten har lämnat in sitt utkast till beslut och sitt utkast till
standardavtalsklausuler till styrelsen och har i enlighet med artikel 64.1 d begärt ett yttrande från den
för en enhetlig strategi på unionsnivå. Beslutet om att handlingarna i ärendet är fullständiga fattades
den 21 februari 2020. Samma dag skickade styrelsens sekretariat handlingarna till alla medlemmar på
ordförandens vägnar.

2.

Styrelsen har mottagit utkastet till standardavtalsklausuler från den slovenska tillsynsmyndigheten
tillsammans med ett utkast till beslut där standardavtalsklausulernas bakgrund och struktur förklaras.
Dessa två dokument tillhandahölls av den slovenska tillsynsmyndigheten i en engelsk version.

3.

I enlighet med artikel 10.2 i styrelsens arbetsordning 2 beslutade ordföranden, med tanke på
komplexiteten i det aktuella ärendet, att förlänga den ursprungliga antagandeperioden på åtta veckor
med ytterligare sex veckor (till och med den 29 maj 2020).

2 BEDÖMNING
2.1 Styrelsens allmänna resonemang när det gäller standardavtalsklausulerna
4.

I alla standardavtalsklausuler som lämnas in till styrelsen enligt artikel 28.8 och artikel 64.1 d i den
allmänna dataskyddsförordningen måste de bestämmelser som föreskrivs i artikel 28 i samma
förordning ytterligare specificeras. Styrelsens yttrande syftar till att säkerställa enhetlighet och korrekt
2
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tillämpning av artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen när det gäller det inlämnade utkastet
till klausuler, som skulle kunna fungera som standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28.8 i den
allmänna dataskyddsförordningen.
5.

Styrelsen noterar att det utkast till standardavtalsklausuler som läggs fram för styrelsen består av
följande två delar:
1) En allmän del som innehåller allmänna bestämmelser som ska användas som de är.
2) En särskild del som ska fyllas i av parterna rörande den särskilda behandling som man
vill reglera med hjälp av avtalet.

6.

Den slovenska tillsynsmyndigheten förklarar vidare i sitt utkast till beslut att standardavtalet
(standardavtalsklausulerna) berör huvudfrågor som ofta diskuteras av personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden vid fastställandet av deras ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. I utkastet
anges också att det framför allt är innehållet i artikel 28.3 i den allmänna dataskyddsförordningen som
tas upp i standardavtalet, men att det även rör frågor som, enligt deras erfarenhet, kan skapa
osäkerhet bland parterna, och som kräver särskild uppmärksamhet.

7.

Bland de faktorer som styrelsen ska ta hänsyn till angav den slovenska tillsynsmyndigheten i sin
begäran till styrelsens medlemmar att den följde de exempel på standardavtalsklausuler som lämnats
in av den danska tillsynsmyndigheten 3 och beaktade styrelsens yttrande 14/2019 som antogs den
9 juli 2019 4 . Styrelsen medger att den slovenska tillsynsmyndigheten har beaktat det aktuella
yttrandet om utkast till standardavtalsklausuler som styrelsen redan har antagit enligt artikel 28 i den
allmänna dataskyddsförordningen. Styrelsen påminner dock om att varje utkast till beslut inom
mekanismen för enhetlighet utvärderas var för sig och utifrån dess egna meriter, men med hänsyn till
målet att säkerställa enhetlighet.

8.

Om en eller fler av de standardavtalsklausuler som lämnats in av den slovenska tillsynsmyndigheten
inte nämns i yttrandet innebär det att styrelsen inte uppmanar den slovenska tillsynsmyndigheten att
vidta ytterligare åtgärder rörande just dessa klausuler.

2.2 Analys av utkastet till standardavtalsklausuler
2.2.1 Allmänna kommentarer om standardavtalsklausulerna i sin helhet
9.

Eftersom ett avtal enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen bör innehålla ytterligare
angivelser och klargöranden beträffande hur målen i artikel 28.3–28.4 ska uppfyllas måste
standardavtalsklausulerna analyseras i sin helhet.

10.

Därutöver påminner styrelsen om att möjligheten att använda standardavtalsklausuler som antagits
av en tillsynsmyndighet inte hindrar parterna från att lägga till andra klausuler eller ytterligare
Den slutliga versionen av standardavtalsklausulerna enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen
antogs av den danska tillsynsmyndigheten och finns på https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/decision-sa/dk-sa-standard-contractual-clauses-purposes-compliance-art_sv
4
Styrelsens yttrande 14/2019 om utkastet till standardavtalsklausuler, inlämnat av den danska
tillsynsmyndigheten (artikel 28.8 i den allmänna dataskyddsförordningen) och antaget den 9 juli 2019, finns på
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinion_201914_dk_scc_en.pdf
3
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skyddsmekanismer under förutsättning att de inte, direkt eller indirekt, motsäger de antagna
standardavtalsklausulerna eller kränker de registrerades grundläggande rättigheter och friheter. Om
standarddataskyddsklausulerna ändras kan parterna dessutom inte längre anses ha tillämpat de
antagna standardavtalsklausulerna.

2.2.2 Ingress (klausul 1 i standardavtalsklausulerna)
11.

När det gäller klausul 1.5 i standardavtalsklausulerna påpekar styrelsen att även andra mål
eftersträvas genom standardavtalsklausuler som antas enligt artikel 28. Styrelsen uppmanar därför
den slovenska tillsynsmyndigheten att omformulera meningen enligt följande: ”Klausulerna är
avsedda att skydda de registrerades rättigheter, minska särskilda dataskyddsrisker och klargöra
förhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet samt dessas respektive
rättigheter och skyldigheter.”

2.2.3 Personuppgiftsbiträdet
handlar
standardavtalsklausulerna)

utifrån

instruktioner

(klausul 3

i

12.

När det gäller klausul 3.1 i standardavtalsklausulerna uppmanar styrelsen den slovenska
tillsynsmyndigheten att lägga till ordet ”eller” i ”unionsrätten [eller] medlemsstaternas nationella
rätt”.

13.

I klausul 3.3 anges att ett personuppgiftsbiträde och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska , i
enlighet med artikel 30.2 i den allmänna dataskyddsförordningen, föra ett register över alla kategorier
av behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges räkning. Det står visserligen inget
specifikt i artikel 28.3 i den allmänna dataskyddsförordningen om att personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden är tvungna att i avtalet inkludera personuppgiftsbiträdets skyldighet att föra
ett register enligt artikel 30.2 i samma förordning, men styrelsen anser att denna åtgärd är hjälpsam
för att ”bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36
fullgörs” och bidrar till att ”visa att [dessa skyldigheter] har fullgjorts” (artikel 28.3 h och f i den
allmänna dataskyddsförordningen).

2.2.4 Konfidentialitet (klausul 4 i standardavtalsklausulerna)
14.

Styrelsen förstår att klausul 4.2 i standardavtalsklausulerna avser möjligheten för den
personuppgiftsansvarige att begära att personuppgiftsbiträdet ska kunna visa att personer som är
underställda personuppgiftsbiträdet och som har tillgång till personuppgifter omfattas av
tystnadsplikt och att de endast beviljas tillgång till personuppgifter om det finns ett behov av detta.
Styrelsen uppmanar den slovenska tillsynsmyndigheten att omformulera klausulen för att den ska bli
tydligare. Klausulen skulle exempelvis kunna utformas enligt följande: ”Personuppgiftsbiträdet ska på
begäran av den personuppgiftsansvarige kunna visa att berörda personer som är underställda
personuppgiftsbiträdet iakttar ovannämnda tystnadsplikt och endast beviljas tillgång till
personuppgifter om det finns ett behov av detta.”

2.2.5 Säkerhet i samband med behandlingen (klausul 5 i standardavtalsklausulerna och
tillägg C.2)
15.

När det gäller klausul 5.1 i standardavtalsklausulerna skulle styrelsen vilja betona att det i allmänhet
inte är lämpligt att klausulerna enbart är en upprepning av bestämmelserna i den allmänna
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dataskyddsförordningen, utan att de snarare bör innehålla en förklaring av hur de relevanta
skyldigheterna ska tillämpas konkret. Denna klausul betraktas inte som problematisk, men styrelsen
uppmuntrar ändå den slovenska tillsynsmyndigheten att omformulera den något (t.ex. ”enligt
artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen, där det föreskrivs att [...] ska parterna genomföra
[...]”).
16.

Beträffande klausul 5.35 i standardavtalsklausulerna tolkar styrelsen den som en hänvisning till en
riskbedömning som personuppgiftsbiträdet utför på egen hand för att uppfylla kraven i artikel 32 och
skäl 83 i den allmänna dataskyddsförordningen. Styrelsen uppmanar den slovenska
tillsynsmyndigheten att klargöra att en sådan bedömning avser den behandling som
personuppgiftsbiträdet anförtrotts av den personuppgiftsansvarige, och erinrar om att den
personuppgiftsansvarige i alla händelser inte befrias från skyldigheten att följa artiklarna 25, 32, 35
och 36 i den allmänna dataskyddsförordningen. Klausul 5.3 skulle kunna utformas på följande sätt:
”Enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdet även – fristående
från den personuppgiftsansvarige – utvärdera riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter
vid den behandling som personuppgiftsbiträdet anförtrotts av den personuppgiftsansvarige och vidta
åtgärder för att minska dessa risker. Det innebär att den personuppgiftsansvarige ska förse
personuppgiftsbiträdet med all information som krävs för identifiering och utvärdering av sådana
risker.”

17.

I tillägg C.2 uppmanas parterna att ange vilka säkerhetsåtgärder som parterna har enats om och som
måste vidtas av personuppgiftsbiträdet. Styrelsen påminner om att denna information ska vara så pass
detaljerad att den personuppgiftsansvarige kan bedöma hur lämplig åtgärden är och fullgöra sin
ansvarsskyldighet.

2.2.6 Överföring av uppgifter till tredjeländer och internationella organisationer (klausul 7 i
standardavtalsklausulerna och tillägg C.6)
18.

Styrelsen uppmanar den slovenska tillsynsmyndigheten att förtydliga att ”tredjeländer” avser länder
utanför EES och inte utanför Slovenien. I klausul 7.1 skulle man t.ex. kunna lägga till ”[...] tredjeländer
(dvs. länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) [...]”.

19.

När det gäller klausul 7.3 i standardavtalsklausulerna uppmanar styrelsen den slovenska
tillsynsmyndigheten att uttryckligen ange att hänvisningen till den personuppgiftsansvariges
”tillstånd” inte är ett alternativ till ”dokumenterade instruktioner”, utan snarare en beskrivning av vad
sådana instruktioner kan innehålla. Styrelsen uppmanar dessutom den slovenska tillsynsmyndigheten
att ytterligare klargöra förhållandet mellan klausulerna 7.1, 7.2 och 7.3. Klausul 7.3 skulle följaktligen
kunna utformas enligt följande: ”Utan dokumenterade instruktioner från den
personuppgiftsansvarige, såsom beviljande av ett tillstånd, eller något specifikt krav i EU-rätten eller
en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, kan den
personuppgiftsansvarige inte, inom ramen för klausulerna [...].”

I utkastet till klausul 5.3 anges följande: ”Enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen ska
personuppgiftsbiträdet även – fristående från den personuppgiftsansvarige – utvärdera riskerna för fysiska
personers rättigheter och friheter vid behandlingen och vidta åtgärder för att minska dessa risker. Det innebär
att den personuppgiftsansvarige ska förse personuppgiftsbiträdet med all information som krävs för identifiering
och utvärdering av sådana risker.”
5

7

Antaget

2.2.7
20.

Hjälp till den personuppgiftsansvarige (klausul 8 i standardavtalsklausulerna och
tillägg C.3)

Styrelsen anser att man i ett standardavtal bör undvika att hänvisa till en specifik nationell
tillsynsmyndighet eftersom den behöriga tillsynsmyndigheten identifieras utifrån behandlingen i fråga
och de särskilda omständigheterna. Styrelsen rekommenderar därför att hänvisningarna till den
slovenska tillsynsmyndigheten stryks från klausul 8.2 och, i både leden a och d, ersätts med ett tomt
fält och en anmärkning till parterna om att ange vilken behörig tillsynsmyndighet det rör sig om (t.ex.
”[ange behörig myndighet]”).

2.2.8 Anmälan av personuppgiftsincident (klausul 9 i standardavtalsklausulerna)
21.

När det gäller klausul 9.3 i standardavtalsklausulerna rekommenderar styrelsen att hänvisningen till
klausul 9.2 a ersätts med en hänvisning till klausul 8.2 a. Den rekommenderar också att hänvisningen
till tillägg D i klausul 9.4 ersätts med en hänvisning till tillägg C.3, och att hänvisningen till
klausulerna 9.1 och 9.2 i tillägg C.3 ersätts med en hänvisning till klausulerna 8.1 och 8.2.

22.

Beträffande tillägg C.3 uppmanar styrelsen den slovenska tillsynsmyndigheten att undvika
hänvisningar till ”personuppgiftsbiträdets roll och skyldigheter” i de fält där parterna ombes att ange
ytterligare uppgifter, eftersom den typen av vaga formuleringar kan skapa osäkerhet kring hur fälten
ska fyllas i. Styrelsen föreslår därför att man hänvisar till de olika åtgärder som ska vidtas av
personuppgiftsbiträdet och till det förfarande som ska följas i samband med stödet till den
personuppgiftsansvarige (med avseende på meddelanden om personuppgiftsincidenter och
konsekvensbedömningar avseende dataskydd).

2.2.9 Radera och återlämna uppgifter (klausul 10 i standardavtalsklausulerna och tillägg C.4)
23.

När det gäller klausul 10.1 i standardavtalsklausulerna uppmanar styrelsen den slovenska
tillsynsmyndigheten att förtydliga att personuppgiftsbiträdet bör antingen radera eller återlämna
personuppgifterna (och radera eventuella kopior), utom när ytterligare lagring av personuppgifterna
krävs av personuppgiftsbiträdet enligt EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Eftersom
undantaget från den lagstadgade skyldigheten avser både alternativ 1 och 2 bör lydelsen ”såvida inte
lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt” inte stå
i fetstil. Det bör även framgå för avtalsparterna att det inte enbart är det andra alternativet som avses.
Styrelsen föreslår att detta förtydligas ytterligare i lydelsen (t.ex. ”såvida inte ytterligare lagring av
personuppgifterna krävs av personuppgiftsbiträdet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt”).

24.

Styrelsen rekommenderar att exemplet i tillägg C.4 bör avse inte bara en ”tidsperiod”, utan även
alternativet ”händelse” (”[ANGE TIDSPERIOD/HÄNDELSE]”) eftersom det kan förekomma situationer
där det inte går att fastställa en exakt tidsram och uppgifterna i stället bör raderas efter det att en viss
händelse ägt rum. Dessutom bör tillägg C.4 hänvisa till klausul 10.1, och inte 11.1.

2.2.10 Granskning och inspektion (klausul 11 i standardavtalsklausulerna och tilläggen C.7 och
C.8)
25.

Styrelsen rekommenderar att hänvisningen till klausul 11.2 i tilläggen C.6 och C.7 ersätts med en
hänvisning till tilläggen C.7 och C.8.
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26.

Vidare påminner styrelsen om att de granskningar som avses i artikel 28.3 h i den allmänna
dataskyddsförordningen genomförs av den personuppgiftsansvarige själv eller av en annan revisor
som bemyndigats av den personuppgiftsansvarige. Styrelsen rekommenderar att den slovenska
tillsynsmyndigheten anpassar det första scenariot i tilläggen C.7 och C.8 så att det framgår att den
utomstående revisorn har bemyndigats av den personuppgiftsansvarige. Exemplen i tilläggen C.7 och
C.8 bör därför ändras enligt följande: ”Personuppgiftsbiträdet ska under [ANGE TIDSPERIOD] omfattas
av en [GRANSKNING/INSPEKTION] som genomförs av en fristående tredje part som bemyndigats av
den personuppgiftsansvarige avseende personuppgiftsbiträdets efterlevnad av den allmänna
dataskyddsförordningen, tillämpliga dataskyddsbestämmelser i EU eller medlemsstaten samt
klausulerna, vilket ska bekostas av PERSONUPPGIFTSBITRÄDET/DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE.
Den
fristående
tredjepartsgranskaren
kommer
att
lämna
in
en
[GRANSKNINGSRAPPORT/INSPEKTIONSRAPPORT]. Parterna har godkänt att följande typer av
[GRANSKNINGSRAPPORT/INSPEKTIONSRAPPORT] kan användas i enlighet med klausulerna: [INFOGA
GODKÄNDA GRANSKNINGSRAPPORTER/INSPEKTIONSRAPPORTER].”

2.2.11 Ikraftträdande och upphörande (klausul 13 i standardavtalsklausulerna)
27.

Beträffande klausul 13.5 i standardavtalsklausulerna uppmanar styrelsen den slovenska
tillsynsmyndigheten att avstå från att beteckna denna som en särskild klausul eftersom den enbart
innefattar parternas underskrifter. Styrelsen föreslår också att hänvisningen till parterna och deras
underskrifter följer samma mönster (t.ex. ”Namn”, ”Befattning”, ”Datum”, ”Underskrift” – utan
hänvisning till ”Telefonnummer” och ”E-postadress”, som redan kommer att ingå i klausul 14.2).

2.2.12 Kontakter/kontaktpunkter
för
den
personuppgiftsansvarige
personuppgiftsbiträdet (klausul 14 i standardavtalsklausulerna)
28.

och

Styrelsen uppmanar den slovenska tillsynsmyndigheten att ändra klausul 14.1 enligt följande: ”Alla
parter ska utse en person som ansvarig för fullgörandet av avtalet.”

2.2.13 Tillägg A
29.

Styrelsen noterar att syftet med tillägg A är att lämna uppgifter om behandlingar som genomförs av
personuppgiftsbiträdet för den personuppgiftsansvariges räkning och påminner om att parterna bör
beskriva behandlingen så utförligt som möjligt. Det är därför viktigt att de exempel som ges för att
belysa vad avsnitten i tillägget skulle kunna innehålla fungerar som en vägledning för parterna när de
ger sin beskrivning.

30.

Mot bakgrund av ovanstående välkomnar styrelsen den slovenska tillsynsmyndighetens initiativ att ha
med exempel i bilaga A.4 och skulle till och med föreslå att man går ännu längre, med hänsyn till att
de flesta behandlingar omfattar flera kategorier av registrerade samtidigt, och att dessa i sin tur kan
kategoriseras på flera olika sätt, t.ex. som kunder, konsumenter (vuxna/barn) eller
tredjepartsleverantörer.

2.2.14 Tillägg B
31.

Styrelsen uppmanar den slovenska tillsynsmyndigheten att tydliggöra att parterna kan ange fler än en
underleverantör i tillägg B.1, trots att det bara finns ett fält i exemplet.
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3 SLUTSATSER
32.

Styrelsen välkomnar varmt det slovenska initiativet att lämna in sitt utkast till standardavtalsklausuler
för ett yttrande med målet att bidra till en harmoniserad tillämpning av den allmänna
dataskyddsförordningen.

33.

Styrelsen anser att den slovenska tillsynsmyndighetens utkast till standardavtalsklausuler, som
lämnats in för ett yttrande, kräver några ytterligare justeringar för att kunna anses vara
standardavtalsklausuler. Om alla rekommendationer i detta yttrande genomförs kommer den
slovenska tillsynsmyndigheten att kunna använda detta utkast till avtal som standardavtalsklausuler i
enlighet med artikel 28.8 i den allmänna dataskyddsförordningen utan att det krävs något påföljande
antagande från kommissionen.

4 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR
34.

Detta yttrande riktas till Informacijski pooblaščenec (den slovenska tillsynsmyndigheten) och kommer
att offentliggöras i enlighet med artikel 64.5 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

35.

I enlighet med artikel 64.7 och 64.8 i den allmänna dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheten
inom två veckor efter att yttrandet inkommit elektroniskt meddela styrelsens ordförande om huruvida
den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till standardavtalsklausuler. Inom samma
tidsperiod ska den översända det ändrade utkastet till standardavtalsklausuler eller en relevant
motivering till varför den inte avser att, helt eller delvis, följa detta yttrande. Tillsynsmyndigheten ska
meddela styrelsen det slutliga beslutet för att det ska införas i registret över beslut som hanteras inom
mekanismen för enhetlighet, i enlighet med artikel 70.1 y i den allmänna dataskyddsförordningen.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen
Ordföranden
(Andrea Jelinek)
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