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Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit detta yttrande

med beaktande av artiklarna 63, 64.1 f och 47 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, ändrat genom
gemensamma EES-kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 2018,

med beaktande av artiklarna 10 och 22 i arbetsordningen av den 25 maj 2018, i dess lydelse enligt
ändringen den 10 september 2019

och av följande skäl:

(1) Europeiska dataskyddsstyrelsens (nedan kallad dataskyddsstyrelsen) viktigaste uppgift är att
säkerställa en enhetlig tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen inom hela Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. I detta syfte följer det av artikel 64.1 f i den allmänna
dataskyddsförordningen att dataskyddsstyrelsen ska avge ett yttrande när en tillsynsmyndighet avser
att fastställa bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47 i den allmänna dataskyddsförordningen.

(2) Dataskyddsstyrelsen välkomnar och erkänner de ansträngningar som företagen gör för att
upprätthålla standarderna enligt den allmänna dataskyddsförordningen i en global miljö. Med
utgångspunkt i erfarenheten från direktiv 95/46/EG bekräftar dataskyddsstyrelsen de bindande
företagsbestämmelsernas viktiga roll för att skapa en ram för internationella överföringar och sitt
åtagande att stödja företagen när de inför sina bindande företagsbestämmelser. Detta yttrande tar
sikte på detta mål och tar hänsyn till att den allmänna dataskyddsförordningen har stärkt skyddsnivån,
vilket återspeglas i kraven i artikel 47 i samma förordning, och dessutom har gett dataskyddsstyrelsen
i uppgift att yttra sig om den behöriga tillsynsmyndighetens (den ansvariga tillsynsmyndighetens)
utkast till beslut som syftar till att godkänna bindande företagsbestämmelser. Denna uppgift för
dataskyddsstyrelsen syftar till att se till att den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas enhetligt,
inbegripet av tillsynsmyndigheter, personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

(3) I avsaknad av ett beslut i enlighet med artikel 45.3 får i enlighet med artikel 46.1 i den allmänna
dataskyddsförordningen en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde endast överföra
personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga
skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för
registrerade finns tillgängliga.  En koncern eller grupp av företag som deltar i en gemensam ekonomisk
verksamhet får tillhandahålla sådana skyddsåtgärder genom att använda företagsbestämmelser som
är rättsligt bindande och innehåller uttryckliga bestämmelser om de registrerades lagstadgade
rättigheter samt uppfyller en rad krav (artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen). De särskilda
krav som förtecknas i den allmänna dataskyddsförordningen är de minimipunkter som de bindande
företagsbestämmelserna ska ange (artikel 47.2 i den allmänna dataskyddsförordningen). De bindande
företagsbestämmelserna ska godkännas av den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med den
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mekanism för enhetlighet som fastställs i artiklarna 63 och 64.1 i den allmänna
dataskyddsförordningen, under förutsättning att de bindande företagsbestämmelserna uppfyller
villkoren i artikel 47 i den allmänna dataskyddsförordningen, tillsammans med kraven i de relevanta
arbetsdokumenten för artikel 29-gruppen1 som godkänts av dataskyddsstyrelsen.

(4) I artikel 29-gruppens dokument WP256 rev.01,2 som godkänts av dataskyddsstyrelsen, anges de
delar som bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsansvariga måste innehålla, vilka
inbegriper avtalet inom koncernen eller gruppen av företag, i tillämpliga fall, och
ansökningsblanketten. I artikel 29-gruppens dokument WP264, som godkänts av dataskyddsstyrelsen,
föreskrivs rekommendationer till de sökande som ska hjälpa dem att uppfylla kraven i artikel 47 i den
allmänna dataskyddsförordningen och WP256 rev01. I WP264 informeras dessutom de sökande om
att all dokumentation som lämnas in kan begäras ut i enlighet med den nationella lagstiftning som
gäller för tillsynsmyndigheterna. Dataskyddsstyrelsen omfattas av förordning 1049/2001 i enlighet
med artikel 76.2 i den allmänna dataskyddsförordningen.

(5) Varje ansökan bör hanteras individuellt med hänsyn till de särskilda egenskaper hos de bindande
företagsbestämmelserna som anges i artikel 47.1 och 47.2, och påverkar inte bedömningen av andra
bindande företagsbestämmelser. Dataskyddsstyrelsen påminner om att de bindande
företagsbestämmelserna bör anpassas till strukturen hos den grupp av företag som de gäller och till
företagens databehandling samt policyer och förfaranden för att skydda personuppgifter.3

(6) Dataskyddsstyrelsens yttrande ska antas i enlighet med artikel 64.3 i den allmänna
dataskyddsförordningen, jämförd med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning, inom
åtta veckor efter det att ordföranden har beslutat att handlingarna i ärendet är fullständiga. Efter
beslut av dataskyddsstyrelsens ordförande får denna period förlängas med ytterligare sex veckor med
hänsyn till sakfrågans komplexitet.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

1 SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA

1. I enlighet med det samarbetsförfarande som beskrivs i WP263 rev.01 granskade den belgiska
datatillsynsmyndigheten (nedan kallad den belgiska tillsynsmyndigheten) de bindande
företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvariga avseende ExxonMobil Corporation i egenskap
av ansvarig tillsynsmyndighet för dessa bindande företagsbestämmelser.

2. Den 15 oktober 2019 överlämnade den belgiska tillsynsmyndigheten detta utkast till beslut om
utkastet till bindande företagsbestämmelser för personuppgiftansvariga avseende ExxonMobil
Corporation och begärde att dataskyddsstyrelsen skulle yttra sig i enlighet med artikel 64.1 f i den

1 Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter inrättades genom
artikel 29 i direktiv 95/46/EG.
2 Artikel 29-gruppen, arbetsdokument med en tabell över element och principer som ska finnas med i bindande
företagsbestämmelser, senast reviderat och antaget den 6 februari 2018, WP256 rev.01.
3 Denna ståndpunkt uttrycktes av artikel 29-gruppen i arbetsdokumentet Setting up a framework for the
structure of Binding Corporate Rules, som antogs den 24 juni 2008, WP154.
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allmänna dataskyddsförordningen. Beslutet om att handlingarna i ärendet är fullständiga fattades den
16 oktober 2019.

2 BEDÖMNING

3. Utkastet till bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsansvariga avseende ExxonMobil
Corporation gäller behandling inom koncernen av personuppgifter som lyder under den allmänna
dataskyddsförordningen eller som lydde under samma förordning före överföringen till en
koncernmedlem utanför EES. De bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvariga för
ExxonMobil Corporation omfattar överföringen av ovannämnda personuppgifter till alla
koncernmedlemmar globalt samt koncernmedlemmarnas senare behandling av personuppgifterna.
Utkastet till bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsansvariga avseende ExxonMobil
Corporation ingår i en övergripande global dataskyddspolicy som tillämpas på behandling av alla
personuppgifter inom koncernen oavsett ursprung. Berörda registrerade omfattar nuvarande och
tidigare anställda, arbetssökande, uppdragstagare, företrädare för kunder och andra affärspartner
samt konsumenter.

4. De bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvariga avseende ExxonMobil Corporation
har granskats i enlighet med de förfaranden som fastställts av dataskyddsstyrelsen. De
tillsynsmyndigheter som deltar i Europeiska dataskyddsstyrelsen har kommit fram till att de bindande
företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvariga avseende ExxonMobil Corporation innehåller
alla element som krävs enligt artikel 47 i den allmänna dataskyddsförordningen och WP256 rev01, i
enlighet med utkastet till den belgiska tillsynsmyndighetens beslut som överlämnats till
dataskyddsstyrelsen för yttrande. Dataskyddsstyrelsen har därför inga betänkligheter som behöver
hanteras.

3 SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER

5. Med hänsyn till ovanstående och de åtaganden som ExxonMobil Corporation kommer att ingå genom
att underteckna ExxonMobil Corporations avtal inom koncernen om bindande företagsbestämmelser
anser dataskyddsstyrelsen att utkastet till den belgiska tillsynsmyndighetens beslut kan antas i
nuvarande form, eftersom dessa bestämmelser säkerställer lämpliga skyddsåtgärder så att nivån på
skyddet för fysiska personer som garanteras genom denna förordning inte undergrävs när
personuppgifter överförs till och behandlas av koncernmedlemmar baserade i tredjeländer. Slutligen
påminner dataskyddsstyrelsen också om bestämmelserna i artikel 47.2 k i den allmänna
dataskyddsförordningen och WP256 rev.01, som föreskriver på vilka villkor sökanden får ändra eller
uppdatera de bindande företagsbestämmelserna, vilket inbegriper uppdateringar av förteckningen
över medlemmar av koncernen eller gruppen av företag som omfattas av de bindande
företagsbestämmelserna.

4 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

6. Detta yttrande riktas till den belgiska tillsynsmyndigheten och kommer att offentliggöras i enlighet
med artikel 64.5 b i den allmänna dataskyddsförordningen.
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7. I enlighet med artikel 64.7 och 64.8 i den allmänna dataskyddsförordningen ska den belgiska
tillsynsmyndigheten meddela sitt svar på detta yttrande till ordföranden inom två veckor efter att
yttrandet mottagits.

8. I enlighet med artikel 70.1 y i den allmänna dataskyddsförordningen ska den belgiska
tillsynsmyndigheten meddela det slutgiltiga beslutet till dataskyddsstyrelsen för upptagande i registret
över beslut som har varit föremål för mekanismen för enlighet.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)


