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Priimta 3

Europos duomenų apsaugos valdyba,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679/ES
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB 70 straipsnio 1 dalies e punktą,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES

1 ĮVADAS

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Reglamentas
(ES) 2016/679) (toliau – BDAR) Europoje užtikrinama šiuolaikinė asmens duomenų apsaugos atitikties
reikalavimams sistema, pagrįsta atskaitomybe ir pagrindinėmis teisėmis. Šiai naujai sistemai labai
svarbios įvairios priemonės, padedančios užtikrinti BDAR nuostatų laikymąsi. Tokios priemonės apima
privalomus reikalavimus konkrečiomis aplinkybėmis (įskaitant duomenų apsaugos pareigūnų skyrimą
ir poveikio duomenų apsaugai vertinimą) ir savanoriškas priemones, kaip antai elgesio kodeksus ir
sertifikavimo mechanizmus.

Nustatydamos sertifikavimo mechanizmus ir duomenų apsaugos ženklus bei žymenis pagal BDAR
43 straipsnio 1 dalį valstybės narės privalo užtikrinti, kad pagal BDAR 42 straipsnio 1 dalį sertifikatus
išduodančios sertifikavimo įstaigos būtų akredituotos kompetentingos priežiūros institucijos,
nacionalinės akreditavimo įstaigos arba abiejų šių įstaigų kartu. Jeigu akreditavimą pagal
ISO/IEC 17065/2012 vykdo nacionalinė akreditavimo įstaiga, papildomai turi būti taikomi
kompetentingos priežiūros institucijos nustatyti reikalavimai.

Prasmingi sertifikavimo mechanizmai gali padėti geriau laikytis BDAR ir užtikrinti geresnį skaidrumą
vykdant duomenų subjektų veiklą ir plėtojant verslas verslui (B2B) santykius, pavyzdžiui,
bendradarbiavimą tarp duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų. Nepriklausomos trečiosios šalies
patvirtinimas naudingas duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, nes jie galės įrodyti, jog jų
duomenų tvarkymo operacijos atitinka reikalavimus1.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Europos duomenų apsaugos valdyba (toliau – EDAV)
pripažįsta, kad būtina sukurti akreditavimo gaires. Akreditavimas ypač vertingas ir tikslingas dėl to, kad
juo patikimai patvirtinama sertifikavimo įstaigų kompetencija, taip suteikiant pagrindą pasitikėti
sertifikavimo mechanizmu.

Šių gairių tikslas – pateikti BDAR 43 straipsnio nuostatų aiškinimo ir įgyvendinimo rekomendacijas. Visų
pirma jomis siekiama padėti valstybėms narėms, priežiūros institucijoms ir nacionalinėms
akreditavimo įstaigoms nustatyti nuoseklų, suderintą sertifikavimo įstaigų, kurios išduoda sertifikatus
pagal BDAR, akreditavimo pagrindą.

1 BDAR 100 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad siekiant didesnio skaidrumo ir geresnio šio reglamento
laikymosi, reikėtų skatinti nustatyti sertifikavimo mechanizmus, kad duomenų subjektai galėtų įvertinti
konkretaus produkto ar paslaugos duomenų apsaugos lygį.
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2 GAIRIŲ TAIKYMO SRITIS

Šiose gairėse:

 nustatomas akreditavimo tikslas pagal BDAR;
 paaiškinami sertifikavimo įstaigų akreditavimo būdai pagal 43 straipsnio 1 dalį ir nurodomi

pagrindiniai svarstytini klausimai;
 sukuriama sistema, pagal kurią nustatomi papildomi akreditavimo reikalavimai, kai

akreditavimą vykdo nacionalinė akreditavimo įstaiga ir
 sukuriama akreditavimo reikalavimų nustatymo sistema, kai akreditavimą vykdo priežiūros

institucija.

Gairės nėra sertifikavimo įstaigų akreditavimo pagal BDAR procedūrinis vadovas. Jomis nekuriamas
naujas sertifikavimo įstaigų akreditavimo pagal BDAR techninis standartas.

Gairės skirtos:

 valstybėms narėms, kurios turi užtikrinti, kad sertifikavimo įstaigos būtų akredituotos
priežiūros institucijos ir (arba) nacionalinės akreditavimo įstaigos;

 nacionalinėms akreditavimo įstaigoms, kurios vykdo sertifikavimo įstaigų akreditavimą
pagal 43 straipsnio 1 dalies b punktą;

 kompetentingoms priežiūros institucijoms, nustatančioms standartą
ISO/IEC 17065/20122 papildančius reikalavimus, kai akreditavimą vykdo nacionalinė
akreditavimo įstaiga pagal 43 straipsnio 1 dalies b punktą;

 Europos duomenų apsaugos valdybai, kuri teikia nuomonę ir tvirtina kompetentingos
priežiūros institucijos akreditavimo reikalavimus pagal 43 straipsnio 3 dalį, 70 straipsnio
1 dalies p punktą ir 64 straipsnio 1 dalies c punktą;

 kompetentingai priežiūros institucijai, nustatančiai akreditavimo reikalavimus, kai
akreditavimą vykdo priežiūros institucija pagal 43 straipsnio 1 dalies a punktą;

 kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai būsimoms sertifikavimo įstaigoms arba
sertifikavimo sistemų šeimininkams, nustatantiems sertifikavimo kriterijus ir procedūras3.

Apibrėžtys

Toliau pateiktomis apibrėžtimis siekiama skatinti bendrą pagrindinių akreditavimo proceso elementų
supratimą. Jos laikomos atskaitos taškais ir jos nėra nepaneigiamos. Šios apibrėžtys paremtos
galiojančiomis reguliavimo sistemomis ir standartais, ypač atitinkamomis BDAR ir
ISO/IEC 17065/2012 nuostatomis.

2 Tarptautinė standartizacijos organizacija. Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami gaminių, procesų ir
paslaugų sertifikavimo įstaigoms.
3 Schemos šeimininkas – tai atpažįstama organizacija, kuri nustatė sertifikavimo kriterijus ir reikalavimus, pagal
kuriuos turi būti vertinama atitiktis. Akredituojama organizacija, kuri atlieka vertinimus (43 straipsnio 4 dalis)
pagal sertifikavimo schemos reikalavimus ir išduoda pažymėjimus (t. y. sertifikavimo įstaiga, dar vadinama
atitikties vertinimo įstaiga). Vertinimą atliekanti organizacija gali būti ta pati organizacija, kuri sukūrė sistemą ir
kuriai priklauso schema, tačiau galimi ir susitarimai, pagal kuriuos vienai organizacijai priklauso schema, o kita
(arba daugiau nei viena) atlieka vertinimus.
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Šiose gairėse taikomos šios terminų apibrėžtys:

sertifikavimo įstaigų akreditavimas – akreditavimo pagal BDAR 43 straipsnį sąvoka paaiškinta
3 skirsnyje;

papildomi reikalavimai – kompetentingos priežiūros institucijos nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos
vykdomas akreditavimas4;

sertifikavimas – tai vertinimas ir bešališkas trečiosios šalies patvirtinimas5, kad sertifikavimo kriterijų
atitiktis įrodyta;

sertifikavimo įstaiga – trečiosios šalies atitikties vertinimo6 įstaiga7, valdanti sertifikavimo
mechanizmus8;

sertifikavimo sistema – sertifikavimo sistema, susijusi su nurodytais gaminiais, procesais ir
paslaugomis, kuriems taikomi vienodi nustatyti reikalavimai, konkrečios taisyklės ir procedūros;9

kriterijai arba sertifikavimo kriterijai – kriterijai, pagal kuriuos atliekamas sertifikavimas (atitikties
vertinimas);10

Nacionalinė akreditavimo įstaiga – vienintelė valstybės narės įstaiga, paskelbta pagal Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, vykdanti akreditavimą pagal tos valstybės
suteiktus įgaliojimus.11

3 AKREDITAVIMO SĄVOKOS AIŠKINIMAS PAGAL BDAR 43 STRAIPSNĮ

BDAR akreditavimo sąvoka neapibrėžta. Reglamento (EB) Nr. 765/2008, kuriame nustatomi bendrieji
akreditavimo reikalavimai, 2 straipsnio 10 punkte akreditavimas apibrėžiamas taip:

„nacionalinės akreditacijos įstaigos patvirtinimas, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka reikalavimus,
apibrėžtus darniuosiuose standartuose, ir, jei būtina, kitus papildomus reikalavimus, įskaitant pagal
atitinkamų sektorių schemoms taikomus reikalavimus, atlikti konkrečią atitikties vertinimo veiklą“.

Pagal ISO/IEC 17011,

„akreditavimas – trečiosios šalies patvirtinimas, kuriuo oficialiai įrodoma, kad atitikties vertinimo
įstaiga yra kompetentinga atlikti konkrečias atitikties vertinimo užduotis“.

4 43 straipsnio 1, 3 ir 6 dalis.
5 Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ISO 17000 trečiosios šalies patvirtinimas (sertifikavimas) taikomas visiems
atitikties vertinimo objektams (5.5 skyrius), išskyrus pačias atitikties vertinimo įstaigas, kurioms privalomas
akreditavimas (5.6 skyrius).
6 Trečiosios šalies atitikties vertinimo veiklą vykdo organizacija, nepriklausoma nuo objektą teikiančio asmens ar
organizacijos ir nuo naudotojo interesų į minėtą objektą, plg. ISO 17000 2.4 skyrių.
7 Žr. ISO 17000 2.5 skyrių: „įstaiga, teikianti atitikties vertinimo paslaugas“; ISO 17011: „įstaiga, kuri vykdo
atitikties vertinimo paslaugas ir gali būti akreditavimo objektas“; ISO 17065 3.12 skyrius.
8 BDAR 42 straipsnio 1 dalis, 42 straipsnio 5 dalis.
9 Žr. 3.9 ir ISO 17065 B priedą.

10 Žr. 42 straipsnio 5 dalį.
11 Žr. 765/2008/EB 2 straipsnio 11 punktą.
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Reglamento 43 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Nedarant poveikio kompetentingos priežiūros institucijos užduotims ir įgaliojimams pagal 57 ir
58 straipsnius, sertifikavimo įstaigos, turinčios tinkamo lygio ekspertinių žinių duomenų apsaugos
srityje, informavusios priežiūros instituciją, kad ji prireikus galėtų pasinaudoti savo įgaliojimais pagal
58 straipsnio 2 dalies h punktą, išduoda ir atnaujina sertifikatus. Valstybės narės užtikrina, kad tos
sertifikavimo įstaigos yra akredituotos vienos ar abiejų toliau nurodytų subjektų:

(a) priežiūros institucijos, kompetentingos pagal 55 arba 56 straipsnį;
(b) nacionalinės akreditavimo įstaigos, paskelbtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentą (EB) Nr. 765/2008, laikantis ISO/IEC 17065/2012 ir papildomų reikalavimų,
kuriuos nustatė priežiūros institucija, kompetentinga pagal 55 arba 56 straipsnį“.

BDAR akreditavimo reikalavimai bus nustatomi pagal:

 ISO/IEC 17065/2012 ir papildomus reikalavimus, kuriuos nustatė priežiūros institucija,
kompetentinga pagal 43 straipsnio 1 dalies b punktą, kai akreditavimą vykdo nacionalinė
akreditavimo įstaiga, ir priežiūros institucija, kai ji pati vykdo akreditavimą.

Abiem atvejais konsoliduoti reikalavimai turi apimti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

EDAV pripažįsta, kad akreditavimo tikslas – patikimai patvirtinti įstaigos kompetenciją vykdyti
sertifikavimą (atitikties vertinimo veiklą).12 Atsižvelgiant į BDAR, akreditavimas suprantamas ir
aiškinamas taip:

nacionalinės akreditavimo įstaigos ir (arba) priežiūros institucijos patvirtinimas13, kad sertifikavimo
įstaiga14 yra kompetentinga vykdyti sertifikavimą pagal BDAR 43 ir 42 straipsnius, atsižvelgdama į
ISO/IEC 17065/2012 ir papildomus reikalavimus, nustatytus priežiūros institucijos ir Valdybos.

4 AKREDITAVIMAS PAGAL BDAR 43 STRAIPSNIO 1 DALĮ

43 straipsnio 1 dalyje pripažįstama, kad yra keletas sertifikavimo įstaigų akreditavimo galimybių. BDAR
reikalaujama, kad priežiūros institucijos ir valstybės narės apibrėžtų sertifikavimo įstaigų akreditavimo
procesą. Šiame skirsnyje nustatomi 43 straipsnyje nurodyti akreditavimo būdai.

4.1 ES valstybių narių vaidmuo
Pagal 43 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad sertifikavimo įstaigos būtų
akredituotos, tačiau kiekviena valstybė narė gali nustatyti, kas turėtų atlikti vertinimą prieš
akreditavimą. Remiantis 43 straipsnio 1 dalimi yra trys galimybės; akreditavimą vykdo:

(1) tik priežiūros institucija, remdamasi savo pačios reikalavimais;
(2) tik nacionalinė akreditavimo įstaiga, paskelbta pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, laikantis

ISO/IEC 17065/2012 ir papildomų reikalavimų, kuriuos nustatė priežiūros institucija; arba

12 Plg. 765/2008/EB 15 konstatuojamąją dalį.
13 Plg. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių
prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, 2 straipsnio 10 punktą.
14 Plg. su termino „akreditavimas“ apibrėžtimi pagal ISO 17011.
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(3) priežiūros institucija ir nacionalinė akreditavimo įstaiga kartu (pagal visus 2 punkte išvardytus
reikalavimus).

Pati valstybė narė turi nuspręsti, ar nacionalinė akreditavimo įstaiga, ar priežiūros institucija, ar jos abi
kartu vykdys minėtą akreditavimo veiklą, tačiau bet kuriuo atveju ji turėtų užtikrinti, kad tam būtų
skirta pakankamai išteklių15.

4.2 Sąveika su Reglamentu (EB) Nr. 765/2008
EDAV pažymi, kad Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte nacionalinė akreditavimo
įstaiga apibrėžiama kaip „vienintelė valstybės narės įstaiga, vykdanti akreditavimą pagal tos valstybės
suteiktus įgaliojimus“.

2 straipsnio 11 dalis galėtų būti laikoma nesuderinama su BDAR 43 straipsnio 1 dalimi, kuria
akreditavimą vykdyti leidžiama įstaigai, kuri nėra valstybės narės nacionalinė akreditavimo įstaiga.
EDAV supratimu ES teisės aktuose buvo siekiama nukrypti nuo bendro principo, pagal kurį
akreditavimą turi atlikti tik nacionalinė akreditavimo institucija, suteikiant priežiūros institucijoms
tokius pačius įgaliojimus vykdyti sertifikavimo įstaigų akreditavimą. Todėl 43 straipsnio 1 dalis yra
specialusis įstatymas Reglamento Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkto atžvilgiu.

4.3 Nacionalinės akreditavimo įstaigos vaidmuo
43 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad nacionalinė akreditavimo įstaiga akredituos
sertifikavimo įstaigas laikantis ISO/IEC 17065/2012 ir papildomų reikalavimų, kuriuos nustatė
kompetentinga priežiūros institucija.

Dėl aiškumo EDAV pažymi, kad 43 straipsnio 3 dalyje pateikta konkreti nuoroda į 1 dalies b punktą
reiškia, kad tie reikalavimai yra papildomi reikalavimai, kuriuos nustatė kompetentinga priežiūros
institucija pagal 43 straipsnio 1 dalies b punktą, ir 43 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai.

Vykdydamos akreditavimo procesą nacionalinės akreditavimo įstaigos taiko papildomus reikalavimus,
kuriuos turi pateikti priežiūros institucijos.

Sertifikavimo įstaiga, akredituota pagal ISO/IEC 17065/2012 vykdyti su BDAR nesusijusių sertifikavimo
schemų sertifikavimą, kuri pageidauja išplėsti turimą akreditavimo sritį įtraukiant sertifikavimą pagal
BDAR, turės atitikti papildomus reikalavimus, kuriuos nustato priežiūros institucija, jeigu akreditavimą
vykdo nacionalinė akreditavimo įstaiga. Jei pagal BDAR vykdomos sertifikavimo veiklos akreditavimą
vykdo tik kompetentinga priežiūros institucija, sertifikavimo įstaiga, kuri kreipiasi dėl akreditavimo,
turės atitikti atitinkamos priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus.

4.4 Priežiūros institucijos vaidmuo
EDAV pažymi, kad 57 straipsnio 1 dalies q punkte numatyta, kad priežiūros institucijos užduotis pagal
57 straipsnį yra vykdyti sertifikavimo įstaigos akreditavimą pagal 43 straipsnį, o 58 straipsnio 3 dalies
e punkte numatyta, kad priežiūros institucija turi leidimo išdavimo ir patariamuosius įgaliojimus
akredituoti sertifikavimo įstaigas pagal 43 straipsnį. 43 straipsnio 1 dalies formuluotė suteikia tam tikrą
lankstumą, o priežiūros institucijos akreditavimo funkcija turėtų būti laikoma užduotimi tik esant
būtinybei. Šiam punktui paaiškinti gali būti taikoma valstybės narės teisė. Vis dėlto, kai akreditavimą
vykdo nacionalinė akreditavimo įstaiga, pagal 43 straipsnio 2 dalies a punktą reikalaujama, kad

15 Žr. Reglamento (EB) Nr. 765/2008 4 straipsnio 9 dalį.
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sertifikavimo įstaiga kompetentingai priežiūros institucijai įtikinamai įrodytų savo nepriklausomumą ir
ekspertines žinias jos siūlomo sertifikavimo mechanizmo dalyko srityje16.

Jeigu valstybė narė numato, kad sertifikavimo įstaigas turi akredituoti priežiūros institucija, priežiūros
institucija turėtų nustatyti akreditavimo reikalavimus, įskaitant 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus
reikalavimus, bet jais neapsiribojant. Palyginti su nacionalinių akreditavimo įstaigų įsipareigojimais,
susijusiais su sertifikavimo įstaigų akreditavimu, 43 straipsnyje pateikiama mažiau nurodymų dėl
akreditavimo reikalavimų, kai priežiūros institucija pati vykdo akreditavimą. Siekiant prisidėti prie
darnaus požiūrio į akreditavimą, priežiūros institucijos taikomi akreditavimo kriterijai turėtų būti
grindžiami ISO/IEC 17065 ir papildyti reikalavimais, kuriuos pagal 43 straipsnio 1 dalies b punktą
nustato priežiūros institucija. EDAV pažymi, kad 43 straipsnio 2 dalies a–e punktai atitinka ir tiksliai
nusako ISO 17065 reikalavimus, taip užtikrinant nuoseklumą.

Jeigu valstybė narė numato, kad sertifikavimo įstaigas turi akredituoti nacionalinės akreditavimo
įstaigos, priežiūros institucija turėtų nustatyti papildomus reikalavimus, papildančius Reglamente (EB)
Nr. 765/2008 (kurio 3–14 straipsniai susiję su atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo organizavimu ir
vykdymu) numatytas esamas akreditavimo konvencijas, ir technines taisykles, kuriomis apibūdinami
sertifikavimo įstaigų metodai ir procedūros. Atsižvelgiant į tai, Reglamente (EB) Nr. 765/2008
pateikiamos papildomos rekomendacijos: 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžiamas akreditavimas, paminint
darniuosius standartus ir kitus papildomus reikalavimus, įskaitant pagal atitinkamų sektorių schemas
taikomus reikalavimus. Tai reiškia, kad priežiūros institucijos nustatyti papildomi reikalavimai turėtų
apimti konkrečius reikalavimus ir jais turėtų būti siekiama palengvinti, be kita ko, sertifikavimo įstaigų
nepriklausomumo ir ekspertinių žinių duomenų apsaugos srityje vertinimą, pavyzdžiui, jų gebėjimą
įvertinti ir sertifikuoti duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų vykdomas asmens duomenų
tvarkymo operacijas pagal 42 straipsnio 1 dalį. Tokios ekspertinės žinios apima atitinkamoms sektorių
schemoms reikalingą kompetenciją, taip pat kompetenciją pagrindinių fizinių asmenų teisių ir laisvių
apsaugos, ypač jų teisės į asmens duomenų apsaugą srityje.17 Šių gairių priedas gali padėti
kompetentingoms priežiūros institucijoms nustatyti papildomus reikalavimus pagal 43 straipsnio
1 dalies b punktą ir 43 straipsnio 3 dalį.

43 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad „priežiūros institucija šio straipsnio 3 dalyje nurodytus
reikalavimus ir 42 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus padaro lengvai viešai prieinamus“. Todėl
siekiant užtikrinti skaidrumą skelbiami visi priežiūros institucijos patvirtinti kriterijai ir reikalavimai.
Kalbant apie sertifikavimo įstaigų veiklos kokybę ir patikimumą, būtų pageidautina, kad visi
akreditavimo reikalavimai būtų lengvai prieinami visuomenei.

4.5 Priežiūros institucija, atliekanti sertifikavimo įstaigos funkcijas
42 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad priežiūros institucija gali išduoti sertifikatus, tačiau pagal BDAR
nereikalaujamas jos akreditavimas siekiant atitikties Reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimams.
EDAV pažymi, kad 43 straipsnio 1 dalies a punkte ir konkrečiai 58 straipsnio 2 dalies h punkte bei
3 dalies a ir e–f punktuose priežiūros institucijoms suteikiami įgaliojimai vykdyti akreditavimą bei

16 Papildomi reikalavimai, kuriuos pagal 43 straipsnio 1 dalies b punktą nustato priežiūros institucija, turėtų
apimti nepriklausomumo ir ekspertinių žinių reikalavimus. Taip pat žr. gairių 1 priedą.
17 BDAR 1 straipsnio 2 dalis.
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sertifikavimą ir tuo pačiu metu teikti konsultacijas, prireikus panaikinti sertifikatus arba nurodyti
sertifikavimo įstaigoms neišduoti sertifikatų.

Gali būti atvejų, kai tinkama arba būtina atskirti akreditavimo ir sertifikavimo funkcijas ir pareigas,
pavyzdžiui, jei valstybėje narėje veikia ir priežiūros institucija, ir kitos sertifikavimo įstaigos, kurios
išduoda tos pačios taikymo srities sertifikatus. Todėl priežiūros institucijos turėtų imtis pakankamų
organizacinių priemonių, kad galėtų atskirti pagal BDAR vykdomas užduotis, siekiant įtvirtinti ir
palengvinti sertifikavimo mechanizmus, kartu imdamosi atsargumo priemonių, kad išvengtų interesų
konfliktų, kurių gali kilti dėl minėtų užduočių. Be to, rengdamos nacionalinius teisės aktus ir
procedūras, susijusias su akreditavimu ir sertifikavimu pagal BDAR, valstybės narės ir priežiūros
institucijos turėtų atsižvelgti į darnųjį Europos lygmenį.

4.6 Akreditavimo reikalavimai
Šių gairių priede pateikiamos rekomendacijos, kaip nustatyti papildomus akreditavimo reikalavimus.
Jame nurodytos atitinkamos BDAR nuostatos ir siūlomi reikalavimai, kuriuos priežiūros institucijos ir
nacionalinės akreditavimo įstaigos turėtų apsvarstyti, kad užtikrintų BDAR laikymąsi.

Kaip nustatyta pirmiau, jei sertifikavimo įstaigas akredituoja nacionalinė akreditavimo įstaiga pagal
Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, bus taikomas akreditavimo standartas ISO/IEC 17065/2012, papildytas
priežiūros institucijos nustatytais papildomais reikalavimais. 43 straipsnio 2 dalis atitinka bendrąsias
ISO/IEC 17065/2012 nuostatas atsižvelgiant į pagrindinių teisių apsaugą pagal BDAR. Nustatant BDAR
numatytų sertifikavimo įstaigų ekspertinių žinių duomenų apsaugos srityje ir jų gebėjimo laikytis fizinių
asmenų teisių ir laisvių tvarkant asmens duomenis vertinimo reikalavimus ir papildomus kriterijus,
priede pateiktoje sistemoje remiamasi 43 straipsnio 2 dalies ir ISO/IEC 17065/2012 nuostatomis. EDAV
pažymi, kad visų pirma ji siekia užtikrinti, kad sertifikavimo įstaigos turėtų tinkamą kompetenciją
duomenų apsaugos srityje pagal 43 straipsnio 1 dalį.

Priežiūros institucijos nustatyti papildomi akreditavimo reikalavimai bus taikomi visoms dėl
akreditavimo besikreipiančioms sertifikavimo įstaigoms. Akreditavimo įstaiga įvertins, ar sertifikavimo
įstaiga yra kompetentinga vykdyti sertifikavimo veiklą pagal papildomus reikalavimus ir sertifikavimo
sritį. Būtina nurodyti konkrečius sektorius arba sritis, kuriose sertifikavimo įstaiga yra akredituota
vykdyti sertifikavimo veiklą.

EDAV taip pat pažymi, kad kai dalį sertifikavimo veiklos ar atskiras jos užduotis akredituotos
sertifikavimo įstaigos vardu vykdo išorės įstaigos, kaip antai laboratorijos ar auditoriai, be
ISO/IEC 17065/2012 reikalavimų jiems taip pat taikomi specialių ekspertinių žinių duomenų apsaugos
srityje reikalavimai. Tokiais atvejais tokių išorės įstaigų akreditavimas tik pagal BDAR nėra įmanomas.
Vis dėlto, siekiant užtikrinti šių įstaigų tinkamumą veikti akredituotų sertifikavimo įstaigų vardu,
akredituota sertifikavimo įstaiga privalo užtikrinti, kad atitinkamą veiklą vykdanti išorės įstaiga taip pat
įrodytų akredituotai įstaigai taikytiną ekspertinių žinių duomenų apsaugos srityje lygį.

Šių gairių priede pristatyta papildomų akreditavimo reikalavimų nustatymo sistema nėra akreditavimo
proceso, kurį vykdo nacionalinė akreditavimo įstaiga arba priežiūros institucija, procedūrinis vadovas.
Joje pateikiamos struktūros ir metodikos rekomendacijos, taigi priemonių rinkinys, kuriuo priežiūros
institucijos gali vadovautis nustatydamos papildomus akreditavimo reikalavimus.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu
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