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Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Wara li kkunsidra l-Artikolu 70(1)(n) u l-Artikoli 40 u 41 tar-Regolament 2016/679/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward talipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva
95/46/KE (minn hawn ’il quddiem il-“GDPR”),
Wara li kkunsidra l-Ftehim ŻEE u b’mod partikolari l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif emendati
bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 154/2018 tas-6 ta’ Lulju 2018,
Wara li kkunsidra l-Artikoli 12 u 22 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu tal-25 ta’ Mejju 2018,

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA:

1 INTRODUZZJONI
1. Ir-Regolament 2016/6791 (“il-GDPR”) daħal fis-seħħ fil-25 ta’ Mejju 2018. Wieħed mill-għanijiet
ewlenin tal-GDPR huwa li jagħti livell konsistenti ta’ protezzjoni tad-data madwar l-Unjoni
Ewropea u li jipprevjeni diverġenzi li jxekklu l-moviment liberu ta’ data personali fis-suq intern.2
Il-GDPR jintroduċi wkoll il-prinċipju tar-responsabbiltà, li tobbliga lill-kontrolluri tad-data biex
ikunu responsabbli biex ikunu konformi mar-Regolament u jkunu jistgħu juru li huma konformi
miegħu.3 Id-dispożizzjonijiet taħt l-Artikoli 40 u 41 tal-GDPR fir-rigward tal-kodiċijiet ta’ kondotta
(“kodiċijiet”) jirrappreżentaw metodu prattiku, potenzjalment kosteffikaċi u sinifikattiv biex
jinkisbu livelli ogħla ta’ konsistenza tal-protezzjoni għad-drittijiet ta’ protezzjoni tad-data. Ilkodiċijiet jistgħu jservu ta’ mekkaniżmu biex tintwera l-konformità mal-GDPR.4 B’mod partikolari,
jistgħu jgħinu biex jagħlqu d-distakki fl-armonizzazzjoni li jista’ jkun hemm bejn l-Istati Membri flapplikazzjoni tagħhom tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.5 Jipprovdu wkoll opportunità biex
setturi partikolari jirriflettu dwar l-attivitajiet komuni ta’ pproċessar tad-data u biex jaċċettaw
regoli tal-protezzjoni tad-data prattiċi u mfasslin għalihom, li se jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-settur
kif ukoll ir-rekwiżiti tal-GDPR6.
Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni talpersuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar idDirettiva 95/46/KE.
2
Ara l-Premessa 13 tal-GDPR.
3
Ara l-Artikolu 5(2) tal-GDPR.
4
Ara, pereżempju, l-Artikoli 24 (3) u 28 (5) u 32 (3). Kodiċi ta’ kondotta jista’ jintuża wkoll mill-proċessuri taddata biex juru li hemm biżżejjed garanziji li l-ipproċessar tagħhom huwa konformi mal-GDPR (ara l-Artikolu
28(5)).
5
Ara l-Premessi 77, 81, 98, 99, 148, u 168, u l-Artikoli 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64, u 70 tal-GDPR. Dan huwa lkaż b’mod partikolari meta kodiċi jkun relatat mal-attivitajiet tal-ipproċessar f’bosta Stati Membri.
6
Il-kodiċijiet mhux bilfors ikunu ristretti jew limitati għal settur speċifiku. Pereżempju, kodiċi jista’ japplika għal
setturi separati li jkollhom attività tal-ipproċessar li jkollha l-istess karatteristiċi u ħtiġijiet ta’ pproċessar. Meta
kodiċi jkollu applikazzjoni transsettorjali, jista’ jinħatar aktar minn korp ta’ monitoraġġ wieħed taħt dak ilkodiċi. Madankollu meta dan ikun il-każ, jenħtieġ li l-kodiċi jagħmilha assolutament ċara x’inhu l-ambitu talfunzjonijiet ta’ dak il-korp ta’ monitoraġġ, fi kliem ieħor billi jispeċifika liema huma s-setturi li fir-rigward
tagħhom kull korp ta’ monitoraġġ se jwettaq il-funzjonijiet tiegħu skont l-Artikolu 41, u l-mekkaniżmi ta’
1
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2. L-Istati Membri, l-Awtoritajiet Superviżorji, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (“il-Bord”)
u l-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) huma obbligati li jinkoraġġixxu t-tfassil ta’ kodiċijiet
biex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa tar-Regolament.7 Dan il-linji gwida se jappoġġaw
lis-“sidien tal-kodiċijiet” u jiffaċilitawha lilhom biex jabbozzaw, jemendaw jew jestendu lkodiċijiet.

1.1

L-ambitu ta’ dawn il-linji gwida

3. L-għan ta’ dawn il-linji gwida huwa li tingħata gwida prattika u assistenza interpretattiva firrigward tal-applikazzjoni tal-Artikoli 40 u 41 tal-GDPR. Huma intenzjonati biex jiċċaraw ilproċeduri u r-regoli involuti fil-preżentazzjoni, l-approvazzjoni, u l-pubblikazzjoni tal-kodiċijiet
kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak Ewropew. Huma maħsubin biex jistabbilixxu l-kriterji
minimi meħtieġa minn Awtorità Superviżorja Kompetenti (Competent Supervisory Authority —
“CompSA”) qabel ma taċċetta li tagħmel rieżami fil-fond u evalwazzjoni ta’ kodiċi.8 Barra minn
hekk, huma maħsubin biex jippreżentaw il-fatturi relatati mal-kontenut li għandu jitqies meta jiġi
evalwat jekk kodiċi partikolari jipprovdix u jikkontribwixxix għall-applikazzjoni xierqa u effettiva9
tal-GDPR. Fl-aħħar, huma intenzjonati biex jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-monitoraġġ effettiv talkonformità ma’ kodiċi.10
4. Dawn il-linji gwida għandhom ukoll iservu ta’ qafas ċar għall-CompSAs kollha, għall-Bord u għallKummissjoni biex jevalwaw il-kodiċijiet b’mod konsistenti u biex jissimplifikaw il-proċeduri
involuti fil-proċess ta’ valutazzjoni. Dan il-qafas għandu wkoll jagħti aktar trasparenza, u jiżgura li
s-sidien tal-kodiċijiet li għandhom il-ħsieb li jfittxu l-approvazzjoni għal kodiċi jkunu
kompletament familjari mal-proċess u jkunu jifhmu r-rekwiżiti formali u livelli limitu xierqa
meħtieġa għall-approvazzjoni.
5. Il-gwida dwar kodiċijiet ta’ kondotta bħala għodda għat-trasferimenti tad-data skont l-Artikolu
40(3) tal-GDPR se jitqiesu f’linji gwida separati li se jinħarġu mill-BEPD.
6. Il-kodiċijiet kollha approvati preċedentement11 se jkollhom jiġu rieżaminati u rievalwati
f’konformità mar-rekwiżiti tal-GDPR u wara jiġu ppreżentati għall-approvazzjoni mill-ġdid skont
ir-rekwiżiti tal-Artikoli 40 u 41 u skont il-proċeduri indikati f’dan id-dokument.

sorveljanza disponibbli għal kull korp ta’ monitoraġġ. F’dan ir-rigward, it-taqsimiet rilevanti ta’ dawn il-linji
gwida li jistipulaw ir-responsabbiltajiet, l-obbligi u r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni fir-rigward tal-korpi ta’
monitoraġġ japplikaw individwalment għal kull tali korp ta’ monitoraġġ maħtur skont il-kodiċi.
7
L-Artikolu 40(1) tal-GDPR.
8
Ara l-Artikolu 40(5), l-Artikolu 55(1) u l-Premessa 122 tal-GDPR.
9
Ara l-Artikolu 40(1) u l-premessa 98 tal-GDPR.
10
Ara, pereżempju, l-Artikoli 41(2) u 41(3) tal-GDPR.
11
Mill-awtoritajiet superviżorji tad-data nazzjonali jew mill-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 qabel il-GDPR u
dawn il-linji gwida.
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2 DEFINIZZJONIJIET
“Akkreditazzjoni” tirreferi għall-aċċertazzjoni li l-korp ta’ monitoraġġ propost jissodisfa r-rekwiżiti
stipulati fl-Artikolu 41 tal-GDPR biex jagħmel il-monitoraġġ tal-konformità ma’ kodiċi talkondotta. Din il-verifika ssir mill-awtorità superviżorja li quddiemha jkun tressaq il-kodiċi għallapprovazzjoni (l-Artikolu 41(1)). L-akkreditazzjoni ta’ korp ta’ monitoraġġ tapplika biss għal kodiċi
speċifiku.12
“Sidien tal-Kodiċijiet” tirreferi għal assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jfasslu u jissottomettu lkodiċi tagħhom13, u li jkollhom status legali xieraq kif rikjest mill-kodiċi u f’konformità mal-liġi
nazzjonali.
“CompSA” tirreferi għall-Awtorità Superviżorja li jkollha kompetenza skont l-Artikolu 55 tal-GDPR.
“Korp ta’ monitoraġġ” tirreferi għal korp/kumitat jew għadd ta’ korpi/kumitati (interni jew
esterni b’relazzjoni mas-sidien tal-kodiċijiet14) li jwettqu funzjoni ta’ monitoraġġ biex jiġi aċċertat
u żgurat li jkun hemm konformità mal-kodiċi skont l-Artikolu 41.
“AS ikkonċernati” għandu jkollha l-istess tifsira bħal fl-Artikolu 4(22) tal-GDPR.
“Kodiċi nazzjonali” tirreferi għal kodiċi li jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar fi Stat Membru wieħed.
“Kodiċi transnazzjonali” tirreferi għal kodiċi li jkopri attivitajiet ta’ pproċessar f'aktar minn Stat
Membru wieħed.

3 X’INHUMA L-KODIĊIJIET?
7. Il-kodiċijiet tal-GDPR huma għodod ta’ responsabbiltà volontarji li jistabbilixxu regoli speċifiċi
għall-protezzjoni tad-data għal kategoriji ta’ kontrolluri u proċessuri. Jistgħu jkunu għodda utli u
effettiva għar-responsabbiltà, billi jipprovdu deskrizzjoni dettaljata ta’ x’inhu l-aktar sett ta’
mġiba xieraq, legali u etiku f'settur. Mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-data, il-kodiċijiet jistgħu
għalhekk joperaw bħala ktieb tar-regoli għall-kontrolluri u l-proċessuri li jfasslu u jimplimentaw
attivitajiet ta’ pproċessar ta’ data konformi mal-GDPR li jagħtu tifsira operazzjonali lill-prinċipji
tal-protezzjoni tad-data stipulati fid-dritt Ewropew u nazzjonali.
8. L-assoċjazzjonijiet kummerċjali jew korpi li jirrappreżentaw settur jistgħu joħolqu kodiċijiet biex
jgħinu lis-settur tagħhom jikkonforma mal-GDPR b’mod effiċjenti u potenzjalment kosteffikaċi.
Kif previst mil-lista mhux eżawrjenti li tinsab fl-Artikolu 40(2) tal-GDPR, il-kodiċijiet ta’ kondotta
jistgħu b’mod partikolari jkopru suġġetti bħal:






l-ipproċessar ġust u trasparenti;
l-interessi leġittimi segwiti mill-kontrolluri f'kuntesti speċifiċi;
il-ġbir tad-data personali; il-psewdonimizzazzjoni ta' data personali;
l-informazzjoni pprovduta lill-individwi u l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-individwi;
l-informazzjoni pprovduta lil, u l-protezzjoni ta', tfal, (inkluż il-mekkaniżmi biex jinkiseb ilkunsens tal-ġenituri);

Madankollu, korp tal-monitoraġġ jista’ jkun akkreditat għal aktar minn kodiċi wieħed ġaladarba jkun
jissodisfa
r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni.
13
Skont il-Premessa 98 tal-GDPR.
14
Ara wkoll il-paragrafi 64–67 aktar ’l isfel.
12
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il-miżuri tekniċi u organizzattivi, inkluż il-protezzjoni tad-data mit-tfassil u awtomatikament,
u miżuri ta’ sigurtà;
notifiki ta’ ksur;
trasferimenti ta’ data barra l-UE; jew
il-proċeduri għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim.






9. Billi ħassar id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data (95/46/KE), il-GDPR jipprovdi dispożizzjonijiet
aktar speċifiċi u ddettaljati rigward il-kodiċijiet, ir-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati u l-proċeduri
involuti biex tinkiseb l-approvazzjoni, kif ukoll ir-reġistrazzjoni, il-pubblikazzjoni u l-promozzjoni
tagħhom ladarba jkunu approvati. Dawn id-dispożizzjonijiet, flimkien ma’ dawn il-linji gwida, se
jgħinu biex iħeġġu lis-sidien tal-kodiċijiet biex jikkontribwixxu direttament fit-twaqqif ta’
standards u regoli tal-protezzjoni tad-data għas-setturi tal-ipproċessar tagħhom.
10. Huwa importanti li ninnutaw li l-kodiċijiet huma wieħed minn għadd ta’ għodod volontarji li
jistgħu jintużaw minn firxa ta’ għodod tar-responsabbiltà tal-protezzjoni tad-data li joffri l-GDPR,
bħall-valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (DPIAs)15 u ċ-Ċertifikazzjoni.16 Huma
mekkaniżmu li jista’ jintuża biex jassisti lill-organizzazzjonijiet biex juru l-konformità tagħhom
mal-GDPR.17

4 X’INHUMA L-BENEFIĊĊJI TAL-KODIĊIJIET?
11. Il-kodiċijiet jirrappreżentaw opportunità biex jiġi stabbilit sett ta’ regoli li jikkontribwixxu għallapplikazzjoni tajba tal-GDPR b’mod prattiku, trasparenti u potenzjalment kosteffikaċi li jintegra lisfumaturi speċifiċi għal settur partikolari u/jew l-attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu. F’dan irrigward, jistgħu jitfasslu kodiċijiet għall-kontrolluri u l-proċessuri huma u jitqiesu l-karatteristiċi
speċifiċi tal-ipproċessar li jsir f’ċerti setturi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ intrapriżi mikro, żgħar u
medji.18 Dawn għandhom il-potenzjal li jkunu għodda partikolarment importanti u ta’ benefiċċju
kemm għall-SMEs kif ukoll għall-mikrointrapriżi19 billi jipprovdu mekkaniżmu li jippermettilhom
jiksbu konformità tal-protezzjoni tad-data b’mod aktar kosteffikaċi.
Pereżempju, mikrointrapriżi involuti f’attivitajiet simili ta’ riċerka tas-saħħa jistgħu jingħaqdu
flimkien permezz tal-assoċjazzjonijiet rilevanti tagħhom u kollettivament jiżviluppaw kodiċi
rigward il-ġbir u l-ipproċessar tagħhom tad-data dwar is-saħħa, minflok jippruvaw jagħmlu
analiżi tal-protezzjoni tad-data komprensiva bħal din. Il-kodiċijiet se jibbenefikaw ukoll lillawtoritajiet superviżorji billi jippermettulhom jiksbu fehim u għarfien aħjar tal-attivitajiet tal-

Il-Kodiċijiet ta’ Kondotta u ċ-Ċertifikazzjoni huma għodod ta’ responsabbiltà volontarji, filwaqt li DPIA se jkun
ipproċessar tad-data ta’ professjoni, industrija jew settur ieħor partikolari.
obbligatorju f’ċerti ċirkostanzi. Għal aktar tagħrif dwar għodod ta’ responsabbiltà oħrajn ara l-paġna web ta’
gwida ġenerali tal-EDPB (www.edpb.europa.eu).
16
Ara l-Artikolu 42 tal-GDPR u nnota l-Linji Gwida 1/2018 tal-EDPB dwar iċ-ċertifikazzjoni u l-identifikazzjoni ta’
kriterji ta’ ċertifikazzjoni f’konformità mal-Artikoli 42 u 43 tal-GDPR.
17
L-adeżjoni ma’ kodiċi minnha nfisha ma tiggarantix il-konformità mal-GDPR jew l-immunità għallkontrolluri/proċessuri minn sanzjonijiet jew obbligazzjonijiet previsti skont il-GDPR.
18
Ara l-Premessa 98 tal-GDPR fir-rigward tal-Artikolu 40(1). Pereżempju, kodiċi jista’ jiġi skalat kif xieraq biex
jissodisfa r-rekwiżiti ta’ mikroorganizzazzjonijiet minbarra dawk tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.
19
L-Artikolu 40(1) tal-GDPR b’mod partikolari jidentifika l-kodiċijiet bħala soluzzjoni biex jiġu indirizzati lħtiġijiet ta’ tali intrapriżi.
15
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12. Il-kodiċijiet jistgħu jgħinu lill-kontrolluri u lill-proċessuri jikkonformaw mal-GDPR billi jirregolaw
oqsma bħall-ipproċessar ġust u trasparenti, l-interessi leġittimi, is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data
Pereżempju, tista’ tintalab approvazzjoni għal sett ta’ regoli fir-rigward ta’ kif qasam speċifiku
tal-karità jkun jista’ jiżgura li l-arranġamenti tal-ipproċessar tagħhom tiegħu jkun ġust u
trasparenti. Inkella, il-qasam speċifiku tal-karità jista’ jiddeċiedi li jfassal kodiċi, li jinkorpora u
japplika tajjeb firxa ta’ dispożizzjonijiet differenti taħt il-GDPR biex ikopri l-attivitajiet kollha
tal-ipproċessar tiegħu, mill-bażi legali għall-ġbir tad-data personali san-notifiki dwar
vjolazzjonijiet tad-data personali.
mid-disinn, u miżuri awtomatiċi u l-obbligi tal-kontrolluri. Il-kodiċijiet huma aċċessibbli għassetturi kollha tal-ipproċessar u jistgħu jitfasslu b’mod li jkun speċifiku jew inkella wiesa’ skont kif
jixraq għal dak is-settur partikolari20, dment li l-kodiċi jikkontribwixxi biex il-GDPR jiġi applikat sew
u b’mod effettiv.21
13. Il-kodiċijiet jistgħu jipprovdu livell ta’ koregolamentazzjoni u jistgħu jnaqqsu l-livell ta’
dipendenza li l-kontrolluri u l-proċessuri jistgħu xi kultant ikollhom fuq l-awtoritajiet superviżorji
tal-protezzjoni tad-data biex jagħtu gwida aktar granulari għall-attivitajiet tal-ipproċessar speċifiċi
tagħhom.
14. Il-kodiċijiet jistgħu jagħtu livell ta’ awtonomija u kontroll biex il-kontrolluri u l-proċessuri
jifformulaw u jiftiehmu dwar ir-regoli għall-aħjar prassi għas-setturi partikolari tagħhom. Dawn
jistgħu joffru opportunità biex l-operazzjonijiet tal-ipproċessar li huma l-aħjar prattika f’oqsma
speċifiċi jiġu kkonsolidati. Jistgħu wkoll isiru riżorsa vitali li n-negozji jkunu jistgħu jiddependu
fuqha biex jindirizzaw kwistjonijiet kritiċi fil-proċeduri tal-ipproċessar tagħhom u biex
jikkonformaw aħjar mal-protezzjoni tad-data.
15. Il-kodiċijiet jistgħu jagħtu l-fiduċja u ċ-ċertezza tad-dritt li huma tant meħtieġa billi jipprovdu
soluzzjonijiet prattiċi għal problemi identifikati minn setturi partikolari b’rabta ma’ attivitajiet
komuni tal-ipproċessar. Huma jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ approċċ kollettiv u konsistenti għallħtiġijiet tal-ipproċessar tad-data ta’ settur partikolari.

L-Artikolu 40(2) tal-GDPR jirreferi għal kodiċijiet li jkunu qed jitħejjew minn organizzazzjonijiet
rappreżentattivi ta’ “kategoriji ta’ kontrolluri u proċessuri”. Għaldaqstant dan jista’ jinkludi kodiċi transsettorjali
fejn ikun prattiku, dment li l-kriterju tar-rappreżentanza jiġi ssodisfat.
21
Kodiċi b’ambitu dejjaq irid jagħmilha ċara biżżejjed lis-suġġetti tad-data (u għas-sodisfazzjon ta’ CompSA) li ladeżjoni tal-kontrolluri/proċessuri mal-kodiċi mhux bilfors tiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni kollha kemm
hi. Salvagwardja xierqa f’dan il-każ tista’ tkun li tiġi żgurata t-trasparenza adegwata rigward l-ambitu limitat talkodiċi għal dawk li nkitbu fil-kodiċi u s-suġġett tad-data.
20
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16. Il-kodiċijiet jistgħu jkunu għodda effettiva biex tintrebaħ il-fiduċja u l-kunfidenza tas-suġġetti taddata. Jistgħu jindirizzaw firxa ta’ kwistjonijiet, li ħafna minnhom jistgħu jinbtu minn tħassib talpubbliku inġenerali jew saħansitra tħassib li jidher li ġej mis-settur innifsu, u għalhekk iservu ta’
għodda biex tissaħħaħ it-trasparenza favur l-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data
Pereżempju, fil-kuntest tal-ipproċessar tad-data dwar is-saħħa għal finijiet ta’ riċerka, ittħassib dwar il-miżuri xierqa li għandhom jiġu adottati biex tiġi promossa l-konformità marregoli li japplikaw għall-ipproċessar ta’ informazzjoni sensittiva dwar is-saħħa jistgħu
jittaffew bis-saħħa tal-eżistenza ta’ kodiċi approvat u ddettaljat. Tali kodiċi jista’ jindika
b’mod ġust u trasparenti dan li ġej:


is-salvagwardji rilevanti li għandhom jiġu applikati rigward l-informazzjoni li
għandha tiġi pprovduta lis-suġġetti tad-data;



is-salvagwardji rilevanti li għandhom jiġu applikati fir-rigward tad-data miġbura
minn terzi persuni;



komunikazzjoni jew it-tixrid tad-data;



il-kriterji li għandhom jiġu implimentati biex jiġi żgurat ir-rispett għall-prinċipju talminimizzazzjoni tad-data;



il-miżuri speċifiċi tas-sigurtà;



l-iskedi xierqa għaż-żamma; u



il-mekkaniżmi biex tiġi ġestita d-data b’riżultat tal-eżerċizzju tad-drittijiet tas-

suġġetti tad-data (skont l-Artikoli 32 u 89 tal-GDPR).
personali tagħhom.
17. Jista’ jkun ukoll li l-kodiċijiet ikunu mekkaniżmu sinifikanti u utli fil-qasam tat-trasferimenti
internazzjonali. Fil-GDPR hemm dispożizzjonijiet ġodda li jippermettu lil terzi persuni li jaqblu li
jaderixxu ma’ kodiċijiet approvati sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti legali biex jipprovdu salvagwardji
adegwati b’rabta mat-trasferimenti internazzjonali tad-data personali għal pajjiżi terzi.22 Barra
minn hekk, kodiċijiet approvati ta’ din ix-xorta jistgħu jwasslu għall-promozzjoni u l-kultivazzjoni
tal-livell ta’ protezzjoni li l-GDPR jagħti lill-komunità internazzjonali ġenerali filwaqt li jippermetti
trasferimenti internazzjonali ta’ data personali li jkunu sostenibbli u konformi mal-liġi. Jistgħu
jservu wkoll bħala mekkaniżmu li jkompli jiżviluppa u jrawwem il-fiduċja u l-kunfidenza tassuġġetti tad-data fl-ipproċessar tad-data barra ż-Żona Ekonomika Ewropea.23
18. Il-kodiċijiet approvati għandhom il-potenzjal li jaġixxu ta’ għodod tar-responsabbiltà effettivi,
kemm għall-proċessuri, kif ukoll għall-kontrolluri. Kif indikat fil-Premessa 77 u l-Artikolu 24(3) talGDPR, l-aderenza ma’ kodiċi ta’ kondotta pprovat huwa maħsub, fost l-oħrajn, bħala metodu
Ara l-Artikolu 40(2)(j) u l-Artikolu 40(3) tal-GDPR.
Il-bord se jipprovdi linji gwida separati b’rabta mal-użu tal-kodiċijiet bħala mekkaniżmu biex jiġu ffaċilitati ttrasferimenti internazzjonali.
22
23
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xieraq għal kontrollur jew proċessur tad-data biex juri l-konformità fir-rigward ta’ partijiet jew
prinċipji speċifiċi tar-Regolament jew ir-Regolament kollu kemm hu.24 L-aderenza ma’ kodiċi ta’
kondotta approvat se tkun ukoll fattur li jittieħed inkonsiderazzjoni mill-awtoritajiet superviżorji
meta jevalwaw elementi speċifiċi tal-ipproċessar tad-data bħall-aspetti ta’ sigurtà25, meta
jivvalutaw l-impatt tal-ipproċessar skont DPIA26 jew meta jimponu multa amministrattiva27. Filkaż ta’ ksur ta’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament, l-aderenza ma’ kodiċi ta’ kondotta
approvata tista’ turi kemm hi komprensiva l-ħtieġa li jsir intervent permezz ta’ multa
amministrattiva effettiva, proporzjonata u dissważiva jew permezz ta’ miżura korrettiva oħra
mill-awtorità superviżorja.28

5 AMMISSIBILITÀ TA’ ABBOZZ TA’ KODIĊI29
19. Hemm għadd ta’ kondizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati qabel ma CompSA tkun f’qagħda li tivvaluta
u tevalwa għalkollox kodiċi għall-finijiet tal-Artikolu 40(5) tal-GDPR. Huma għandhom l-għan li
jiffaċilitaw evalwazzjoni effiċjenti ta’ kwalunkwe abbozz ta’ kodiċi. Il-kriterji li ġejjin japplikaw:

5.1

Nota spjegattiva u dokumentazzjoni ta’ sostenn

20. Kull abbozz ta’ kodiċi li jitressaq għall-approvazzjoni jrid ikun fih nota spjegattiva ċara u konċiża, li
tipprovdi dettalji dwar l-għan tal-kodiċi, il-kamp ta' applikazzjoni tal-kodiċi30 u kif se jiffaċilita lapplikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament.31 Din se tgħin biex il-proċess jitħaffef, u biex
tingħata ċ-ċarezza meħtieġa biex takkumpanja sottomissjoni. Is-sottomissjoni trid tkun tinkludi
wkoll dokumentazzjoni ta’ sostenn, fejn rilevanti, biex tirfed l-abbozz ta’ kodiċi u n-nota
spjegattiva.32

5.2

Rappreżentant

21. Kodiċi jrid jiġi sottomess minn assoċjazzjoni/konsorzju ta’ assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri (sidien tal-kodiċijiet) f'konformità malArtikolu 40(2). Lista mhux eżawrjenti ta’ sidien possibbli ta’ kodiċijiet tkun tinkludi:
assoċjazzjonijiet kummerċjali u rappreżentattivi, organizzazzjonijiet settorjali, organizzazzjonijiet
akkademiċi, u gruppi ta’ interess.
Ara wkoll l-Artikolu 24(3) u 28(5) tal-GDPR.
L-Artikolu 32(3) tal-GDPR.
26
L-Artikolu 35(8) tal-GDPR.
27
L-Artikolu 83(2)(j) tal-GDPR. Innota wkoll l-applikazzjoni tal-kodiċijiet fir-rigward tal-Linji Gwida tad-WP
253/17 dwar l-applikazzjoni u l-istabbiliment ta’ multi amministrattivi għall-finijiet tar-Regolament 2016/679 li
ġew adottati mill-EDPB.
28
Ibid.
29
Dan japplika wkoll għall-kodiċijiet kollha (nazzjonali u transnazzjonali) kif ukoll għal kodiċijiet emendati jew
estiżi.
30
Jistgħu japplikaw il-kategoriji mhux eżawrjenti li ġejjin: identifikazzjoni tal-membri, attività tal-ipproċessar,
suġġetti tad-data, tipi ta’ data, ġurisdizzjonijiet, AS ikkonċernati (Artikolu 4(22) tal-GDPR).
31
Dan id-dokument jipprovdi opportunità għas-sidien tal-kodiċijiet biex juru r-raġunament u l-bażi għallapprovazzjoni tal-kodiċi tagħhom. Jagħti pjattaformi li fuqha s-sidien tal-kodiċijiet jindikaw l-approprjatezza
tas-salvagwardji proposti u biex juru li l-mekkaniżmi proposti huma idoneji.
32
Eżempji jistgħu jinkludu transunt tal-konsultazzjonijiet, informazzjoni dwar is-sħubija jew riċerka li turi lħtieġa għall-kodiċi.
24
25
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22. Is-sidien tal-kodiċijiet iridu juru lill-CompSA li huma korp rappreżentattiv effettiv u li huma kapaċi
li jifhmu l-ħtiġijiet tal-membri tagħhom u jiddefinixxu ċar l-attività tal-ipproċessar jew is-settur
applikabbli għall-kodiċi. Skont id-definizzjoni u l-parametri tas-settur ikkonċernat, irrappreżentattività tista’ tiġi derivata fost l-oħrajn mill-elementi li ġejjin:



5.3

L-għadd jew il-perċentwal ta’ membri potenzjali ta’ kodiċi mill-kontrolluri jew proċessuri f’dak
is-settur;
L-esperjenza tal-korp rappreżentattiv fir-rigward tas-settur u l-attivitajiet tal-ipproċessar li
jikkonċernaw il-kodiċi.

Ambitu tal-ipproċessar

23. L-abbozz tal-kodiċi jrid ikolli ambitu definit li jiddetermina b’mod ċar u preċiż l-operazzjonijiet talipproċessar (jew karatteristiki tal-ipproċessar) ta’ data personali koperti minnu, kif ukoll ilkategoriji ta’ kontrolluri li jiggverna. Dan se jinkludi l-kwistjonijiet tal-ipproċessar li l-kodiċi ikun
maħsub li jindirizza u jipprovdi soluzzjonijiet prattiċi.

5.4

Kamp ta' applikazzjoni territorjali

24. L-abbozz tal-kodiċi jrid jispeċifika jekk huwiex kodiċi nazzjonali jew transnazzjonali u jagħti dettalji
b’rabta mal-kamp ta' applikazzjoni territorjali, u jidentifika l-ġurisdizzjonijiet rilevanti kollha li
huwa maħsub li japplika għalihom. Għal kwalunkwe kodiċi transnazzjonali (kif ukoll kodiċijiet
transnazzjonali emendati jew estiżi) trid tiġi inkluża lista tal-AS ikkonċernati. L-Appendiċi 1 jindika
d-distinzjoni bejn il-kodiċijiet nazzjonali u transnazzjonali.

5.5

Sottomissjoni lil CompSA

25. Is-sidien tal-kodiċijiet iridu jiżguraw li l-awtorità superviżorja magħżula biex tevalwa abbozz ta’
kodiċi hija kompetenti skont l-Artikolu 55 tal-GDPR.33 L-Appendiċi 2 jipprovdi informazzjoni
ulterjuri li tista’ tassisti lis-sidien tal-kodiċijiet biex jagħżlu CompSA għal kodiċi transnazzjonali.

5.6

Sorveljanza tal-mekkaniżmi

26. L-abbozz tal-kodiċi jrid jipproponi mekkaniżmi li jippermettu l-monitoraġġ tal-konformità maddispożizzjonijiet tiegħu mill-partijiet ikkonċernati li jimpenjaw ruħhom li japplikawh.34 Dan
japplika kemm għall-kodiċijiet tas-settur pubbliku kif ukoll għal dawk li mhumiex.

5.7

Korp ta’ monitoraġġ

L-Artikolu 55 tal-GDPR jgħid li kull awtorità superviżorja għandha tkun kompetenti biex twettaq il-kompiti
assenjati lilha u l-eżerċizzju tas-setgħat ikkonferiti lilha f'konformità ma' dan ir-Regolament fit-territorju tal-Istat
Membru tagħha stess. Ara wkoll il-Premessa 122 tal-GDPR.
34
Ara l-Artikolu 40(4) tal-GDPR.
33
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27. Abbozzi ta’ kodiċijiet li jinvolvu l-attivitajiet tal-ipproċessar ta’ awtoritajiet jew korpi privati u
mhux pubbliċi jridu wkoll jidentifikaw korp ta’ monitoraġġ u jkun fihom mekkaniżmi li
jippermettu lil dak il-korp biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu skont l-Artikolu 41 tal-GDPR.35 Il-korp
jew korpi ta’ monitoraġġ identifikat(i) jridu jkunu fil-qagħda xierqa li jissodisfaw ir-rekwiżiti li
jkunu responsabbli għalkollox fir-rwol tagħhom.36 Għal dan il-għan, korp jew korpi ta’ monitoraġġ
iridu jkunu akkreditati mill-CompSA f’konformità mal-Artikolu 41(1) tal-GDPR.37

5.8

Konsultazzjoni

28. Abbozz ta’ kodiċi jrid ikun fih informazzjoni dwar l-iskala tal-konsultazzjoni li tkun saret. IlPremessa 99 tal-GDPR tindika li meta jkun qed jitfassal kodiċi (jew ikun qed jiġi emendat/estiż)
jenħtieġ li ssir konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi s-suġġetti tad-data, fejn
dan ikun fattibbli. Għaldaqstant, is-sidien tal-kodiċijiet jenħtieġ li jikkonfermaw u juru li jkun sar
livell xieraq ta’ konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti meta jippreżentaw il-kodiċi
għall-approvazzjoni. Fejn rilevanti, dan se jinkludi informazzjoni dwar kodiċijiet oħra ta’ kondotta
li membri potenzjali tal-kodiċi jistgħu jkunu soġġetti għalih u jirrifletti dwar kif il-kodiċi tagħhom
jikkomplementa kodiċijiet oħrajn. Jenħtieġ li jiġu indikati l-livell u n-natura tal-konsultazzjoni li
tkun saret mal-membri tagħhom, ma’ partijiet ikkonċernati u suġġetti tad-data oħrajn jew
assoċjazzjonijiet/korpi li jirrappreżentawhom.38 Fil-prattika, huwa rrakkomandat li ssir
konsultazzjoni mal-membri li jiffurmaw parti mill-organizzazzjoni jew mill-korp li jaġixxu ta’ sid
tal-kodiċi, filwaqt li jqisu l-attività tal-ipproċessar mal-klijenti ta’ tali membri. Meta ma tkunx
saret konsultazzjoni fir-rigward ta’ partijiet ikkonċernati rilevanti u speċifiċi minħabba li ma kinitx
fattibbli, se tkun f’idejn is-sid tal-kodiċi biex jispjega din il-pożizzjoni.

5.9

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

29. Is-sidien tal-kodiċijiet iridu jipprovdu konferma li l-abbozz tal-kodiċi jkun konformi malleġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti, b’mod partikolari, meta l-kodiċi jinvolvi settur li jkun irregolat
minn dispożizzjonijiet speċifiċi stipulati fid-dritt nazzjonali jew ikun jikkonċerna operazzjonijiet
tal-ipproċessar li jkollhom jiġu vvalutati, b’kont meħud tar-rekwiżiti speċifiċi u l-obbligi legali
rilevanti skont id-dritt nazzjonali.

5.10

Lingwa

30. Jenħtieġ li s-sidien tal-kodiċijiet jimxu mar-rekwiżiti lingwistiċi tal-CompSA li għandha se
jissottomettu l-kodiċi tagħhom. B’mod ġenerali, kodiċi għandu jkun sottomess fil-lingwa tal-

Kodiċi li jinvolvi s-settur pubbliku xorta se jkollu bżonn jinkludi mekkaniżmi xierqa biex il-kodiċi jiġi
mmonitorjat.
36
Skont l-Artikolu 83(4)(c) tal-GDPR, ksur li jkun b’rabta mal-obbligi ta’ korp ta’ monitoraġġ għandhom ikunu
soġġetti għal multa amministrattiva.
37
Ara t-taqsima ta’ hawn taħt intitolata "Rekwiżiti għall-Akkreditazzjoni ta’ Korpi ta’ Monitoraġġ" fil-paġna 24.
38
Pereżempju, is-sidien tal-kodiċijiet jistgħu jindikaw kif ivvalutaw is-sottomissjonijiet li jkunu rċevew wara lkonsultazzjoni.
35
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CompSA ta’ dak l-Istat Membru.39 Għal kodiċijiet transnazzjonali, il-kodiċi jiġi sottomess fil-lingwa
tal-CompSA kif ukoll bl-Ingliż.40

5.11

Lista ta’ kontroll

31. Fl-aħħar mill-aħħar, se jkun f’idejn il-CompSA magħżula biex tiddetermina jekk l-abbozz tal-kodiċi
jmurx għall-istadju li jmiss tal-evalwazzjoni, jiġifieri CompSA timpenja ruħha li tagħmel
valutazzjoni sħiħa tal-kontenut f’konformità mal-Artikoli 40 u 41 tal-GDPR u l-proċeduri deskritti
hawn taħt. Jenħtieġ li tintuża l-lista ta' kontroll indikata fl-Appendiċi 3 biex tirreferenza ddokumentazzjoni sottomessa lil CompSA u biex tgħin biex tinkwadra s-sottomissjoni tal-abbozz
tal-kodiċi.

6 KRITERJI GĦALL-APPROVAZZJONI TAL-KODIĊIJIET
32. Is-sidien tal-kodiċijiet se jkollhom bżonn juru kif il-kodiċi tagħhom se jikkontribwixxi għallapplikazzjoni xierqa tal-GDPR, huma u jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi talipproċessar, kif ukoll tar-rekwiżiti u obbligi speċifiċi tal-kontrolluri jew il-proċessuri li magħhom
ikun relatat. Hemm għadd ta’ aspetti għal dan ir-rekwiżit ġenerali. Is-sidien tal-kodiċijiet
għandhom ikunu kapaċi juru li l-abbozz ta’ kodiċi tagħhom:
jissodisfa ħtieġa partikolari ta’ dak is-settur jew attività ta’ pproċessar,
jiffaċilita l-applikazzjoni tal-GDPR,
jispeċifika l-applikazzjoni tal-GDPR,
jipprovdi salvagwardji suffiċjenti41, u
jipprovdi mekkaniżmi effettivi għall-monitoraġġ tal-konformità ma’ kodiċi.







6.1

Jissodisfa ħtieġa partikolari

33. Is-sidien tal-kodiċijiet huma meħtieġa li juru ħtieġa għall-istabbiliment ta’ kodiċi. Għaldaqstant,
kodiċi jrid jindirizza l-kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data li jitfaċċaw għal settur jew attività talPereżempju, is-settur tas-sistemi tal-informatika għad-detezzjoni tar-riskji marbutin mal-kreditu talkonsumaturi jista’ jidentifika l-ħtieġa li jifformola kodiċi li jipprovdi biżżejjed salvagwardji u
mekkaniżmi biex jiżgura li d-data li tinġabar tkun rilevanti, preċiża u li tintuża esklużivament għalliskop speċifiku u leġittimu li jiġi protett il-kreditu. B’mod simili, is-settur tar-riċerka tas-saħħa jista’
jidentifika ħtieġa li jifformula kodiċi li jipprovdi l-konsistenza fl-approċċ billi jistipula standards biex
jissodisfaw b’mod adegwat ir-rekwiżiti dwar il-kunsens espliċitu u r-rekwiżiti ta’ responsabbiltà
korrispondenti skont il-GDPR.
Xi Stati Membri jista’ jkollhom leġiżlazzjoni nazzjonali li tkun tirrikjedi li abbozz ta’ kodiċi jiġi ppreżentat fillingwa nazzjonali tagħhom, u huwa rrakkomandat li s-sidien tal-kodiċijiet jesploraw din il-kwistjoni mal-CompSA
rilevanti qabel ma jissottomettu formalment l-abbozz ta’ kodiċi tagħhom biex jiġi approvat.
40
L-Ingliż huwa l-lingwa operattiva tal-EDPB skont it-Taqsima 23 tar-Regoli tal-Proċedura tal-EDPB.
41
Pereżempju, setturi ta’ “riskju għoli”, bħall-ipproċessar tad-data dwar it-tfal jew dwar is-saħħa huma
mistennija li jkollhom salvagwardji aktar robusti u stretti, minħabba s-sensittività tad-data personali
inkwistjoni.
39
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ipproċessar partikolari.
34. Is-sidien tal-kodiċijiet għandhom ikunu kapaċi jispjegaw u jippreżentaw il-problemi li l-kodiċi
huwa intenzjonat li jindirizza u jissostanzjaw kif is-soluzzjonijiet li l-kodiċi joffri se jkunu effettivi u
ta’ benefiċċju mhux biss għall-membri tagħhom, iżda wkoll għas-suġġetti tad-data.

6.2

Jiffaċilita l-applikazzjoni effettiva tal-GDPR

35. Skont il-premessa 98 tal-GDPR, kodiċi, biex jikseb l-approvazzjoni, se jkun jeħtieġ lis-sidien talkodiċijiet li jkunu kapaċi li juru li l-kodiċi tagħhom jiffaċilita l-applikazzjoni effettiva tal-GDPR.
F’dan ir-rigward, kodiċi se jkollu bżonn li jistipula ċarament l-applikazzjoni speċifika għas-settur

Pereżempju, il-provvediment ta’ lista ta’ definizzjonijiet li huma speċifiċi għas-settur, kif ukoll fokus
adegwat fuq suġġetti li huma partikolarment rilevanti għas-settur huma modi li bihom tista’ tiġi
ffaċilitata l-applikazzjoni effettiva tal-GDPR. L-użu ta’ terminoloġija speċifika għas-setturi biex jiġi
spjegat fid-dettall kif jiġu implimentati r-rekwiżiti tal-GDPR fis-settur jista’ wkoll itejjeb il-fehim ċar tarregoli mill-industrija, u b’hekk jiffaċilita l-applikazzjoni effettiva tal-GDPR. Kodiċi għandu jqis ir-riskji
probabbli involuti f’attività tal-ipproċessar ta’ settur partikolari, u jikkalibra kif xieraq l-obbligi relatati
tal-kontrolluri jew il-proċessuri li għalihom japplika fid-dawl tar-riskji f’dak is-settur speċifiku, jiġifieri
jipprovdi eżempji ta’ termini u kundizzjonijiet aċċettabbli b’rabta mal-użu tad-data personali filpromozzjoni kummerċjali diretta. F'termini ta’ format, il-kontenut tal-kodiċi jenħtieġ ukoll li jiġi
ppreżentat b’tali mod li jinftiehem, li jiffaċilita l-użu prattiku tiegħu kif ukoll l-applikazzjoni effettiva talGDPR.

tiegħu tal-GDPR u jidentifika u jindirizza tali ħtiġijiet speċifiċi ta’ settur.42

6.3 Jispeċifika l-applikazzjoni tal-GDPR
36. Il-kodiċijiet se jkollhom bżonn jispeċifikaw l-applikazzjoni prattika tal-GDPR u jirriflettu b’mod
preċiż in-natura tal-attività tal-ipproċessar jew is-settur. Għandhom ikunu kapaċi jipprovdu titjib
speċifiku għall-industrija ċar f’termini ta’ konformità mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data. Ilkodiċijiet se jkollhom bżonn jippreżentaw standards realistiċi u ottenibbli għall-membri kollha
tagħhom, u se jkollhom bżonn ikunu ta’ kwalità u konsistenza interna meħtieġa biex jiġi pprovdut
valur miżjud suffiċjenti.43 Fi kliem ieħor, abbozz ta’ kodiċi se jkollu bżonn ikun iffukat
adegwatament fuq oqsma speċifiċi tal-protezzjoni tad-data44 u kwistjonijiet fis-settur speċifiku li
għalih japplika, u se jkollu bżonn jipprovdi soluzzjonijiet ċari biżżejjed u effettivi biex jindirizzaw
dawk l-oqsma u kwistjonijiet.45

Ara l-Artikolu 40(1) tal-GDPR.
Dan l-istandard ġie applikat l-ewwel f’WP 13 DG XV D/5004/98, adottat fl-10 ta’ Settembru 1998.
44
Bħal dawk elenkati fl-Artikolu 40(2) tal-GDPR.
45
Dan ir-rekwiżit jirrifletti l-pożizzjoni preċedenti tad-WP29 kif indikat fid-Dokument ta’ Ħidma dwar ilKodiċijiet WP 13 DG XV D/5004/98, adottat fl-10 ta’ Settembru 1998.
42
43
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37. Kodiċi ma għandux sempliċiment jgħid dak li hemm fil-GDPR fi kliem ieħor.46 Minflok, l-għan
tiegħu għandu jkun li jikkodifika kif il-GDPR għandu japplika b’mod speċifiku, prattiku u preċiż. Se
jkun hemm bżonn li l-istandards u r-regoli maqbula jkunu mingħajr ambigwità, konkreti,
ottenibbli, u infurzabbli (jistgħu jiġu ttestjati). L-istipular ta’ regoli distinti f’qasam partikolari
huwa metodu aċċettabbli li permezz tiegħu kodiċi jista’ jżid il-valur. L-użu ta’ terminoloġija li hija
unika u rilevanti għall-industrija, u l-għoti ta’ xenarji konkreti ta’ każijiet jew eżempji speċifiċi tal“aħjar prattika”47 jistgħu jgħinu biex dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat.48
38. L-indikazzjoni tal-pjanijiet biex jiġi promoss kodiċi approvat sabiex l-individwi jkunu infurmati bleżistenza u l-kontenut tiegħu jista’ wkoll jgħin biex jintlaħaq l-istandard li “jispeċifika lapplikazzjoni tal-GDPR”. Huwa vitali li l-kodiċijiet ikunu jistgħu jipprovdu tifsira operazzjonali
għall-prinċipji tal-protezzjoni tad-data kif artikolat fl-Artikolu 5 tal-GDPR. Huwa vitali wkoll li lkodiċijiet jieħdu kont xieraq tal-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet rilevanti ppubblikati jew approvati
mill-Bord għal dak is-settur jew attività tal-ipproċessar.49 Pereżempju, kodiċijiet li jkun fihom
speċifikazzjonijiet rigward l-attivitajiet tal-ipproċessar, jistgħu wkoll jiffaċilitaw l-identifikazzjoni
ta’ raġunijiet legali adegwati għal dawn l-attivitajiet tal-ipproċessar fl-Istati Membri li fihom
hemm l-intenzjoni li japplikaw.

6.4 Jipprovdi salvagwardji suffiċjenti
39. Jenħtieġ li kodiċi jkun ukoll jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 40(5). L-approvazzjoni tkun tista’ ssir
biss meta jkun ġie determinat li abbozz ta’ kodiċi jkun jipprovdi biżżejjed salvagwardji xierqa.50 Se
jkun hemm bżonn li s-sidien tal-kodiċijiet jissodisfaw lil CompSA li l-kodiċi tagħhom ikun fih
salvagwardji idoneji u effettivi biex itaffi r-riskju li jiċċirkonda l-ipproċessar tad-data u d-drittijiet
u l-libertajiet tal-individwi.51 Se jkun f’idejn is-sidien tal-kodiċijiet li jipprovdu evidenza ċara li lkodiċi tagħhom se jissodisfa dawk ir-rekwiżiti.
Pereżempju, f’attivitajiet tal-ipproċessar b’riskju kbir bħall-ipproċessar fuq skala kbira ta’ data dwar ittfal jew tas-saħħa, it-tfassil ta' profil jew il-monitoraġġ sistematiku, ikun mistenni li l-kodiċi jkun fih
rekwiżiti aktar qawwijin fuq il-kontrolluri u l-proċessuri biex jirriflettu livell adegwat ta’ protezzjoni.
Barra minn hekk, is-sidien tal-kodiċijiet jistgħu jibbenefikaw mit-twettiq ta’ konsultazzjoni aktar
estensiva skont il-Premessa 99 tal-GDPR biex jirfdu kodiċi li jinvolvi l-ipproċessar ta’ tali oqsma b’riskju
għoli.

Karatteristika regolari ta’ abbozzi ta’ kodiċijiet li ġew miċħudin minn WP 29 kienet li kienu riformulazzjoni talliġi dwar il-protezzjoni tad-data.
47
U “prattiki inaċċettabbli”.
48
Kodiċi, kemm jista’ jkun, għandu jevita li jkun wisq legalistiku.
49
Se jkollhom bżonn ukoll jintegraw bis-sħiħ il-ġurisprudenza nazzjonali u Ewropea rilevanti.
50
Ara l-Premessa 98 tal-GDPR.
51
Jistgħu japplikaw ukoll salvagwardji għall-korpi tal-monitoraġġ u l-ħila tagħhom biex iwettqu r-rwol tagħhom
b’mod effettiv.
46

Adottat

16

6.5 Jipprovdi mekkaniżmi li se jippermettu li ssir sorveljanza effettiva
40. Skont l-Artikolu 40(4) tal-GDPR, il-kodiċi jirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmi xierqa biex
jiżguraw li dawk ir-regoli jiġu mmonitorjati kif xieraq u li jiġu introdotti miżuri ta’ infurzar
effiċjenti u sinifikanti biex tiġi żgurata l-konformità sħiħa. Kodiċi speċifikament ikollu bżonn
jidentifika u jipproponi strutturi u proċeduri li jipprevedu monitoraġġ u infurzar effettivi tal-ksur.
Abbozz ta’ kodiċi se jkollu bżonn ukoll jidentifika korp xieraq li jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu
mekkaniżmi biex jippermettu lil dak il-korp jipprovdi għall-monitoraġġ effettiv tal-konformità
mal-kodiċi. Il-mekkaniżmi jistgħu jinkludu rekwiżiti tal-awditjar u r-rappurtar regolari, proċeduri
għat-trattament tal-ilmenti u għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim ċari u trasparenti, sanzjonijiet u rimedji
konkreti f’każijiet ta’ vjolazzjonijiet tal-kodiċi, kif ukoll politiki għar-rapportar tal-ksur taddispożizzjonijiet tiegħu.
41. Abbozz ta’ kodiċi se jkun meħtieġ li jkollu korp ta’ monitoraġġ meta dan ikun jinvolvi pproċessar li
jsir minn awtoritajiet u korpi li mhumiex pubbliċi. Essenzjalment, kodiċi mhux biss irid iqis ilkontenut tar-regoli applikabbli għall-attività tal-ipproċessar tas-settur, iżda jrid jimplimenta wkoll
mekkaniżmi ta’ monitoraġġ li jiżguraw l-applikazzjoni effettiva ta’ dawn ir-regoli. Abbozz ta’ kodiċi
jista’ jipproponi għadd ta’ mekkaniżmi differenti tal-monitoraġġ meta jkun hemm bosta korpi ta’
monitoraġġ għat-twettiq tas-sorveljanza effettiva. Madankollu, kull mekkaniżmu ta’ monitoraġġ
propost ta’ kif għandu jitwettaq il-monitoraġġ adegwat ta’ kodiċi se jkun hemm bżonn li jkun ċar,
idoneju, ottenibbli, effiċjenti, u infurzabbli (jista’ jiġi ttestjat). Is-sidien tal-kodiċijiet se jkollhom
bżonn jippreżentaw ir-raġunament u juru għala l-proposti tagħhom għall-monitoraġġ huma
xierqa u fattibbli fl-operat.52

7 SOTTOMISSJONI, AMMISSIBILITÀ U APPROVAZZJONI53 (KODIĊI
NAZZJONALI)
7.1

Sottomissjoni

42. Jenħtieġ li s-sidien tal-kodiċijiet jissottomettu formalment l-abbozz tal-kodiċi tagħhom f’forma
elettronika jew stampata lill-CompSA.54 Il-CompSA twieġeb lis-sidien tal-kodiċijiet filwaqt li
tirrikonoxxi li tkun irċeviet is-sottomissjoni, u tkompli biex tagħmel rieżami ta’ jekk l-abbozz talkodiċi jkunx jissodisfa l-kriterji ta’ ammissibilità stipulati aktar ’il fuq55 qabel ma tkompli biex
tagħmel evalwazzjoni sħiħa tal-kontenut tiegħu.

Id-dokument tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 “Judging industry self-regulation: when does it make a
meaningful contribution to the level of data protection in a third country?” WP 7, adottat fl-14 ta’ Jannar 1998
ukoll huwa dokument informattiv li jipprovdi ħarsa aktar fil-fond dwar kif jiġi vvalutat il-valur ta’ kodiċi u rraġunament ġenerali meħtieġ biex ikun effettiv. Huwa rrakkomandat li (meta jkun rilevanti) dan id-dokument
ukoll jiġi kkunsidrat meta jiġi fformulat kodiċi.
53
Inklużi l-emendi u l-estensjonijiet ta’ kodiċijiet approvati preċedentement.
54
Ovvjament, tali awtorità se tkun l-AS nazzjonali għall-membri li għalihom japplika l-kodiċi. Huwa wkoll
importanti li s-sidien tal-kodiċi jistipulaw b’mod ċar lill-CompSA li huma qed jissottomettu abbozz ta’ kodiċi
formalment għall-approvazzjoni u li jindikaw b’mod ċar l-ambitu ġuriżdizzjonali tal-kodiċi. Innota wkoll lAppendiċi 1 b’rabta mad-distinzjoni bejn il-kodiċijiet nazzjonali u transnazzjonali.
55
Ara wkoll il-lista ta’ kontroll tal-Appendiċi 3.
52
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7.2

Ammissibilità ta’ Kodiċi

43. Jekk l-abbozz ta’ kodiċi ma jiġix aċċettat minħabba jkun naqas li jissodisfa l-kriterji għallammissibilità56 l-CompSA se tagħti risposta bil-miktub lis-sidien tal-kodiċi li fiha tindika l-bażi
għad-deċiżjoni tagħha. Il-proċess jintemm fuq din il-bażi, u tkun meħtieġa sottomissjoni ġdida
mis-sidien tal-kodiċi.57
44. Jekk l-abbozz tal-kodiċi jissodisfa l-kriterji stabbiliti hawn fuq, jenħtieġ li l-CompSA tikteb lis-sidien
tal-kodiċi bil-konferma li se tgħaddi għall-istadju tal-proċess li jkun imiss u jivvalutaw il-kontenut
tal-abbozz tal-kodiċi f’konformità mal-proċeduri rilevanti previsti skont id-dritt nazzjonali.

7.3

Approvazzjoni

45. Sakemm ma tkunx preskritta skeda ta’ żmien speċifika skont id-dritt nazzjonali, jenħtieġ li lCompSA tikteb opinjoni fi żmien raġonevoli u għandha żżomm lis-sidien tal-kodiċi aġġornati
regolarment dwar il-proċess u dwar l-iskedi ta’ żmien indikattivi. Jenħtieġ li l-opinjoni tindika lbażi għad-deċiżjoni tagħha f’konformità mal-kriterji għall-approvazzjoni kif indikat aktar ’il fuq.58
46. Jekk id-deċiżjoni tal-CompSA tkun li tiċħad l-approvazzjoni, imbagħad il-proċess ikun komplut u
jkun kompitu tas-sidien tal-kodiċi li jivvalutaw il-konstatazzjonijiet tal-opinjoni u jirrikunsidraw labbozz tal-kodiċi fuq dik il-bażi. Ikun ukoll meħtieġ li s-sidien tal-kodiċi jissottomettu formalment
mill-ġdid abbozz tal-kodiċi fi stadju aktar tard, jekk jagħżlu li jagħmlu dan.
47. Jekk CompSA tapprova abbozz ta’ kodiċi, ikun meħtieġ li tirreġistra u tippubblika l-kodiċi
(permezz tas-sit web tagħha u/jew mezzi xierqa oħra ta’ komunikazzjoni).59 L-Artikolu 40(11)
jeħtieġ ukoll lill-Bord jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-kodiċijiet approvati kollha.

8 SOTTOMISSJONI, AMMISSIBILITÀ U APPROVAZZJONI60 (KODIĊI
TRANSNAZZJONALI)
8.1

Sottomissjoni

48. Is-sidien tal-kodiċi jenħtieġ li jibagħtu formalment l-abbozz tal-kodiċi tagħhom f’forma elettronika
jew stampata lil CompSA, li taġixxi bħala l-awtorità prinċipali għall-approvazzjoni tal-kodiċi.61 IlCompSA twieġeb lis-sidien tal-kodiċijiet filwaqt li tirrikonoxxi li tkun irċeviet id-dokumentazzjoni,
u tkompli biex tagħmel rieżami ta’ jekk l-abbozz tal-kodiċi jkunx jissodisfa r-rekwiżiti stipulati
Ibid.
Ta’ min jiġi nnutat li r-rifjut f’dan l-istadju tal-proċess ta’ approvazzjoni aktarx se jkun ibbażat fuq rekwiżiti
ġenerali jew proċedurali preliminari aktar milli fuq xi kwistjonijiet sostantivi jew prinċipali assoċjati maddispożizzjonijiet tal-abbozz tal-kodiċi.
58
Billi tagħmel hekk, il-CompSA tista’ tipprovdi feedback utli għas-sidien tal-kodiċi jekk jagħżlu li jirrevedu,
jemendaw u jissottomettu abbozz ta’ kodiċi mill-ġdid fil-ġejjieni.
59
Skont l-Artikolu 40(6) tal-GDPR.
60
Inklużi l-emendi u l-estensjonijiet ta’ kodiċijiet approvati preċedentement.
61
Dan għandu jinqara fil-kuntest tal-proċedura indikata hawn taħt.
56
57
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aktar ’il fuq62 qabel ma tkompli biex tagħmel evalwazzjoni sħiħa tal-kontenut tiegħu. Il-CompSA
se tinnotifika minnufih lill-awtoritajiet superviżorji l-oħrajn kollha dwar is-sottomissjoni ta’ kodiċi
u se tipprovdi d-dettalji essenzjali li se jippermettu l-faċilità fl-identifikazzjoni u r-referenza. Lawtoritajiet superviżorji kollha jenħtieġ li jwieġbu b’konferma jekk humiex AS ikkonċernati skont
l-Artikolu 4(22)(a) u (b) tal-GDPR.63

8.2

Ammissibilità ta’ Kodiċi

49. Jekk l-abbozz ta’ kodiċi ma jiġix aċċettat minħabba jkun naqas li jissodisfa l-kriterji għallammissibilità stipulati aktar ’il fuq, il-CompSA se tikteb lis-sidien tal-kodiċi u tindika l-bażi għaddeċiżjoni tagħha. Il-proċess jintemm fuq din il-bażi, u tkun meħtieġa sottomissjoni ġdida missidien tal-kodiċi.64 Il-CompSA se toħroġ ukoll notifika li taġġorna lill-AS ikkonċernati kollha dwar ilpożizzjoni.
50. Jekk l-abbozz tal-kodiċi jiġi aċċettat mill-CompSA fuq il-bażi li jkun issodisfa l-kriterji talammissibilità, jenħtieġ li l-CompSA tikteb lis-sidien tal-kodiċi bil-konferma li se timxi għall-istadju
li jmiss tal-proċess u tivvaluta l-kontenut tal-abbozz tal-kodiċi. Dan se jiskatta l-proċedura ta’
kooperazzjoni informali li ġejja fir-rigward tal-valutazzjoni tal-kodiċi għall-approvazzjoni.

8.3

Kooperazzjoni

51. Il-CompSA se toħroġ notifika li taġġorna lill-AS kollha65 dwar il-pożizzjoni, tidentifika l-AS
ikkonċernati kollha u tagħmel talba li tfittex, fuq bażi volontarja, massimu ta’ żewġ koeżaminaturi
biex jgħinuha bil-valutazzjoni sostantiva tal-abbozz ta’ kodiċi. Il-ħatra tal-koeżaminaturi se ssir
fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel.66 Ir-rwol tal-koeżaminaturi se jkun li jassistu lill-CompSA filvalutazzjoni tal-abbozz tal-kodiċi. Ladarba l-koeżaminaturi jiġu kkonfermati, il-kummenti
tagħhom dwar il-kontenut tal-kodiċi jenħtieġ li jiġu pprovduti fi żmien tletin jum mill-konferma
tagħhom bħala koeżaminaturi. Dawn il-kummenti mbagħad jitqiesu mill-CompSA meta tagħmel
il-valutazzjoni tagħha għall-approvazzjoni. Skont l-Artikolu 40(7) tal-GDPR, il-CompSA se tagħmel
id-determinazzjoni finali dwar jekk l-abbozz ta’ deċiżjoni għandhiex tiġi sottomessa lill-Bord skont
l-Artikoli 63 u 64 tal-GDPR67.

Ara wkoll il-lista ta’ kontroll tal-Appendiċi 3.
Dan huwa importanti minħabba li huwa maħsub li l-koeżaminaturi tal-abbozz tal-kodiċi jkunu awtoritajiet
superviżorji li jkunu kkonċernati mill-ipproċessar tad-data personali minħabba li l-kontrollur jew il-proċessur
ikun stabbilit fit-territorju tal-Istat Membru ta’ dik l-awtorità superviżorja jew għax “is-suġġetti tad-data li jgħixu
fl-Istat Membru ta' dik l-awtorità superviżorja jiġu affettwati sostanzjalment jew x'aktarx li jkunu ser jiġu
affettwati sostanzjalment mill-ipproċessar”.
64
Ta’ min jiġi nnutat li r-rifjut f’dan l-istadju tal-proċess ta’ approvazzjoni aktarx se jkun ibbażat fuq rekwiżiti
ġenerali jew proċedurali preliminari aktar milli fuq xi kwistjonijiet sostantivi jew prinċipali assoċjati malprovvediment tal-abbozz tal-kodiċi.
65
L-AS ikkonċernati jenħtieġ li jkunu identifikabbli mill-ambitu tal-abbozz tal-kodiċi.
66
It-talba se tibqa’ miftuħa għal għaxart ijiem tax-xogħol. Filwaqt li jkunu qed jiġu identifikati l-koeżaminaturi,
il-CompSA se tipproċedi bil-valutazzjoni. Bħala regola, il-CompSA se tikkonsulta żewġ koeżaminaturi kull meta
jkun hemm 14-il Stat Membru jew aktar ikunu kkonċernati mill-kodiċi. Taħt dan il-livell limitu huwa possibbli li
jkun hemm koeżaminaturi wieħed jew aktar, skont il-każ speċifiku.
67
Dan jista’ jseħħ biss meta l-CompSA jkollha l-għan li tapprova l-abbozz tal-kodiċi. Ara l-Artikolu 40(7) u lArtikolu 64(1).
62
63
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52. Jenħtieġ li l-CompSA timmira li tasal għal deċiżjoni fi żmien raġonevoli, u jenħtieġ li żżomm lissidien tal-kodiċi aġġornati regolarment dwar il-progress u l-iskedi indikattivi. Jenħtieġ li tindika lbażi għad-deċiżjoni tagħha (li tirrifjuta jew tapprova kodiċi) f’konformità mar-raġunijiet ġenerali
għall-approvazzjoni u tikkomunika dik id-deċiżjoni fi żmien xieraq lis-sidien tal-kodiċi.

8.4

Ċaħda

53. Jekk id-deċiżjoni li tagħmel il-CompSA hija li tirrifjuta li tirreferi l-abbozz tal-kodiċi lill-Bord, ilproċess jintemm u tkun f’idejn is-sidien tal-kodiċi li janalizzaw il-konstatazzjonijiet tad-deċiżjoni u
jikkunsidraw jirrivedux l-abbozz tal-kodiċi tagħhom. Se jkun ukoll neċessarju għas-sidien tal-kodiċi
li jissottomettu l-kodiċi mill-ġdid għal approvazzjoni fi stadju aktar tard, jekk jagħżlu li jagħmlu
dan. Jenħtieġ ukoll li l-CompSA tinnotifika lill-AS ikkonċernati kollha dwar il-pożizzjoni tagħha u rraġunijiet għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni ta’ kodiċi.

8.5

Preparazzjoni għas-sottomissjoni lill-Bord

54. Jekk il-CompSA jkollha l-mira li tapprova l-abbozz tal-kodiċi, qabel sottomissjoni lill-EDPB, ilCompSA se tiċċirkola l-abbozz tal-approvazzjoni lill-AS ikkonċernati kollha. L-AS ikkonċernati
kollha se jkollhom 30 jum biex jirrispondu, u kwalunkwe kwistjoni sinifikanti tista’ tinġieb lissottogrupp tal-EDPB rilevanti għad-diskussjoni. Jekk l-AS ikkonċernati ma jirrispondux, il-kodiċi se
jipproċedi sal-istadju li jmiss tal-proċess.

8.6

Il-Bord

55. Jekk id-deċiżjoni tkun li l-kwistjoni tiġi riferita lill-Bord skont l-Artikolu 40(7) tal-GDPR. Il-CompSA
se tikkomunika dik id-deċiżjoni lill-awtoritajiet superviżorji kollha skont il-proċedura talmekkaniżmi ta’ konsistenza.68 Il-CompSA se tirreferi wkoll il-kwistjoni lill-Bord f’konformità marregoli tagħha u l-Artikolu 40(7) tal-GDPR.
56. Skont l-Artikolu 64 il-Bord jenħtieġ li joħroġ opinjoni rigward kwistjonijiet indikati fl-Artikolu 40(7)
tal-GDPR.69 Ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord, flimkien mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 64 se
japplikaw għall-Bord u għall-CompSA meta tkun qed issir valutazzjoni u tkun qed tiġi komunikata
deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ta’ kodiċijiet transnazzjonali.

8.7

Approvazzjoni

57. L-opinjoni tal-Bord se tiġi kkomunikata lill-CompSA f’konformità mal-Artikolu 64(5) tal-GDPR u se
tkun kwistjoni għall-CompSA jekk iżżommx jew temendax l-abbozz ta' deċiżjoni tagħha skont lArtikolu 40(5).70 Opinjoni tal-Bord tista’ wkoll tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu
40(8) u l-Bord, skont l-Artikolu 40(11), se jagħmel kollazzjoni tal-kodiċijiet transnazzjonali
approvati kollha u jagħmilhom disponibbli għall-pubbliku.
Ara l-Artikolu 64(4) tal-GDPR, skont liema l-fehmiet ta’ awtoritajiet superviżorji kkonċernati oħrajn jenħtieġ li
jiġu ppreżentati flimkien mal-abbozz ta’ deċiżjoni tal-CompSA.
69
Ara l-kompitu tal-Bord skont l-Artikolu 70(1)(x) tal-GDPR.
70
Ara l-Artikolu 64(7) u nnota l-proċeduri invokati jekk CompSA ma taqbilx mal-opinjoni tal-bord skont lArtikolu 64(8) tal-GDPR.
68
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9 INTERAZZJONI
58. Huwa importanti li jiġi nnutat li l-proċess ta’ valutazzjoni ma għandux iservi bħala opportunità
biex issir konsultazzjoni ulterjuri dwar id-dispożizzjonijiet tal-kodiċi sottomess mal-CompSA. IlCompSA għandha l-kompitu, skont l-Artikolu 40(5), li tipprovdi opinjoni dwar jekk l-abbozz ta’
kodiċi jimxix mal-GDPR.71 Għaldaqstant, huwa maħsub li l-komunikazzjoni bejn il-CompSA u ssidien tal-kodiċi tul dan l-istadju tal-proċess se tkun primarjament għall-finijiet ta’ kjarifika u biex
tassisti fit-twettiq ta’ evalwazzjoni skont l-Artikolu 40 u 41. Huwa antiċipat li s-sidien tal-kodiċijiet
se jikkollaboraw, kif xieraq, mal-awtoritajiet superviżorji qabel ma jissottomettu l-abbozz talkodiċi tagħhom għall-approvazzjoni. Fil-prinċipju, l-istadju tal-approvazzjoni fil-proċess ma
għandux jistieden aktar konsultazzjoni mis-sidien tal-kodiċi dwar dispożizzjonijiet partikolari flabbozz tal-kodiċi, u lanqas ma għandu jippermetti għal valutazzjoni estiża li fiha l-emendi jiġu
sottomessi kontinwament lill-CompSA. Huwa wkoll essenzjali li s-sidien tal-kodiċi jkunu
f’pożizzjoni li jipprovdu tweġibiet dwar punti ta’ kjarifikazzjoni fir-rigward tal-abbozz ta’ kodiċi
tagħhom, u li jkunu kapaċi jagħmlu dan fi żmien raġonevoli. Huwa importanti li s-sidien tal-kodiċi
jkunu mħejjija u organizzati biex jindirizzaw il-mistoqsijiet b’mod effiċjenti u kapaċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi pprovdut punt ta’ kuntatt uniku jew dedikat lill-CompSA. Se jkun fiddiskrezzjoni tal-CompSA jekk ikollhiex bżonn aktar informazzjoni qabel tagħmel id-deċiżjoni
tagħha dwar l-abbozz ta’ kodiċi, u se jkollha wkoll id-diskrezzjoni li tiddetermina l-mod li bih issir
kwalunkwe komunikazzjoni bejn il-partijiet. Għall-finijiet ta’ kontinwità, il-CompSA se tibqa’ wkoll
il-punt prinċipali ta’ kuntatt tul il-proċess ta’ approvazzjoni sħiħ għall-kodiċijiet transnazzjonali.

10 IR-RWOL TAL-KUMMISSJONI
59. Il-Kummissjoni, permezz ta’ Att ta’ implimentazzjoni, tista’ tiddeċiedi li kodiċi transnazzjonali
approvat se jkollu validità ġenerali fl-Unjoni u għandha tiżgura li ssir biżżejjed pubbliċità li kieku
kellha tagħmel dan.72

11 MONITORAĠĠ TA’ KODIĊI
60. Sabiex kodiċi (nazzjonali jew transnazzjonali) jiġi approvat, korp ta’ monitoraġġ (jew korpi), iridu
jiġu identifikati bħala parti mill-kodiċi u akkreditati mill-CompSA bħala li huma kapaċi li
jimmonitorjaw il-kodiċi effettivament.73 Il-CompSA se tissottometti l-abbozz tar-rekwiżiti tagħha
għall-akkreditazzjoni ta’ korp ta’ monitoraġġ lill-Bord skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza
msemmi fl-Artikolu 63 tal-GDPR. Ladarba jiġu approvati mill-Bord, ir-rekwiżiti jistgħu mbagħad
jiġu applikati mill-CompSA biex takkredita korp ta’ monitoraġġ.

Il-CompSA tista’ wkoll tagħti pariri u, fejn rilevanti, tagħmel rakkomandazzjonijiet lis-sidien tal-kodiċi b'rabta
mal-kontenut u l-format tal-abbozz ta’ kodiċi tagħhom.
72
Ara l-Artikolu 40(9) u l-Artikolu 40(10). Tali deċiżjoni tkun tippermetti wkoll lill-kontrolluri u lill-proċessuri li
mhumiex soġġetti għall-GDPR li jagħmlu impenji vinkolanti u infurzabbli rigward kodiċi vvalidat (ara l-Artikolu
40(3)). Dan jippermetti li jsiru trasferimenti ta’ data lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali fuq ilbażi li jkun hemm salvagwardji xierqa u li jkun hemm disponibbli drittijiet u rimedji legali effettivi għas-suġġetti
tad-data (Ara wkoll l-Artikolu 46(1) u 46(2)(e)).
73
L-Artikolu 41(1) tal-GDPR. Innota wkoll li l-Artikolu 41 ma japplikax għall-awtoritajiet jew korpi pubbliċi.
71
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61. Il-GDPR ma jiddefinix it-terminu “akkreditazzjoni”. Madankollu, l-Artikolu 41(2) tal-GDPR jindika
rekwiżiti ġenerali għall-akkreditazzjoni tal-korp ta’ monitoraġġ. Hemm għadd ta’ rekwiżiti li jridu
jiġu ssodisfati sabiex il-CompSA tkun issodisfata biex takkredita korp ta’ monitoraġġ. Is-sidien talkodiċi se jkollhom bżonn jispjegaw u juru kif il-korp ta’ monitoraġġ propost tagħhom jissodisfa rrekwiżiti stipulati fl-Artikolu 41(2) biex ikun akkreditat.
62. Il-GDPR jipprovdi flessibbiltà rigward it-tip u l-istruttura ta’ korp ta’ monitoraġġ biex ikun
akkreditat skont l-Artikolu 41. Is-sidien tal-kodiċi jistgħu jiddeċiedu li jużaw korpi ta’ monitoraġġ
esterni jew interni dment li fiż-żewġ każijiet il-korp rilevanti jissodisfa r-rekwiżiti ta’
akkreditazzjoni tal-Artikolu 41(2) kif deskritt fit-tmien rekwiżiti elenkati hawn taħt.

12 REKWIŻITI GĦALL-AKKREDITAZZJONI TA’ KORPI TA’
MONITORAĠĠ
12.1 Indipendenza
63. Is-sidien tal-kodiċi se jkollhom bżonn juru li l-korp ikkonċernat huwa indipendenti kif xieraq
b’rabta mal-imparzjalità tal-funzjoni tiegħu mill-membri tal-kodiċi u l-professjoni, l-industrija jew
is-settur li għalih japplika l-kodiċi. L-indipendenza tista’ tiġi murija permezz ta’ għadd ta’ oqsma
bħall-finanzjament tal-korp ta’ monitoraġġ, il-ħatra tal-membri/persunal, il-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet u aktar ġeneralment f'termini tal-istruttura organizzazzjonali tiegħu. Dawn huma
kkunsidrati f’aktar dettall hawn taħt.
64. Hemm żewġ mudelli ewlenin għall-monitoraġġ li jistgħu jintużaw mis-sidien tal-kodiċijiet biex
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-korp ta’ monitoraġġ: korp ta’ monitoraġġ estern u intern. Hemm xi
flessibilità f’dawn iż-żewġ tipi ta’ approċċi għall-monitoraġġ u jistgħu jiġu proposti verżjonijiet
differenti li jkunu xierqa fil-kuntest tal-kodiċi. Eżempji ta’ korpi ta’ monitoraġġ intern jistgħu
jinkludu kumitat intern ad hoc jew dipartiment separat u indipendenti fi ħdan is-sid tal-kodiċi. Se
jkun f’idejn is-sidien tal-kodiċi li jispjega l-approċċ tal-ġestjoni tar-riskju fir-rigward talimparzjalità u l-indipendenza tiegħu.
65. Pereżempju, meta jiġi proposta korp ta’ monitoraġġ intern, jenħtieġ li jkun hemm persunal u
maniġment, akkontabilità u funzjoni li jkunu separati mill-oqsma l-oħrajn tal-organizzazzjoni. Dan
jista’ jinkiseb f’għadd ta’ modi, pereżempju, l-użu ta’ ħitan effettivi organizzazzjonali u talinformazzjoni, u strutturi tar-rapportar għall-maniġment separati għall-assoċjazzjoni u għall-korp
ta’ monitoraġġ. B’mod simili għal uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, jenħtieġ li korp tal-monitoraġġ
ikun jista’ jaġixxi mingħajr struzzjonijiet u għandu jkun protett min kwalunkwe forma ta’ sanzjoni
jew interferenza (kemm diretta kif ukoll indiretta) bħala konsegwenza tat-twettiq tal-kompitu
tiegħu.
66. L-indipendenza tista’ teħtieġ li konsulent estern jew parti oħra li tkun ħadet sehem fit-tfassil talkodiċi ta’ kondotta ikollu bżonn juri li kien hemm salvagwardji xierqa biex jimmitigaw biżżejjed
riskju ta’ indipendenza jew ta’ kunflitt ta’ interess. Il-korp ta’ monitoraġġ ikollu bżonn jipprovdi
evidenza dwar kemm huma xierqa l-mekkaniżmi li jidentifikaw u jimmitigaw riskji bħal dawn
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b’suċċess.74 Korp ta’ monitoraġġ se jkollu bżonn jidentifika r-riskji għall-imparzjalità tiegħu fuq
bażi kontinwa, bħall-attivitajiet jew mir-relazzjonijiet tiegħu. Jekk jiġi identifikat riskju għallimparzjalità, jenħtieġ li l-korp ta’ monitoraġġ juri kif qiegħed ineħħi jew jimminimizza tali riskju u
juża mekkaniżmu xieraq għas-salvagwardja tal-imparzjalità.
67. L-indipendenza tista’ tintwera wkoll billi tintwera awtonomija sħiħa għall-ġestjoni tal-baġit u
riżorsi oħra, b’mod partikolari f’każijiet fejn il-korp ta’ monitoraġġ ikun intern. Korp ta’
monitoraġġ se jkollu bżonn ukoll ikun kapaċi jaġixxi b’mod indipendenti fl-għażla u l-applikazzjoni
tiegħu ta’ sanzjonijiet kontra kontrollur jew proċessur li jaderixxi mal-kodiċi. Essenzjalment, ilkorp — intern jew estern — se jkollu bżonn jaġixxi b’mod indipendenti mis-sidien tal-kodiċi u
mill-membri fl-ambitu tal-kodiċi fit-twettiq ta’ dmirijietu u fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu.

12.2 Kunflitt ta’ interess75
68. Se jkun hemm bżonn li jintwera li l-eżerċizzju tal-kompiti u d-dmirijiet tal-korp ta’ monitoraġġ ma
jirriżultax f’kunflitt ta’ interess. Għalhekk, se jkun hemm bżonn li s-sidien tal-kodiċi juru li l-korp
ta’ monitoraġġ propost se joqgħod lura minn kwalunkwe azzjoni li tkun inkompatibbli malkompiti u d-dmirijiet tiegħu u li jkun hemm fis-seħħ salvagwardji biex jiġi żgurat li mhux se jkun
involut f’okkupazzjoni inkompatibbli. B’mod simili, il-korp ta’ monitoraġġ irid jibqa’ ħieles millinfluwenza esterna, kemm jekk diretta kif ukoll jekk indiretta, u la għandu jfittex u lanqas ma
għandu jieħu struzzjonijiet minn xi persuna, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni. Jenħtieġ li l-korp
ikollu l-persunal tiegħu stess, li jingħażel minnu jew minn korp ieħor indipendenti mill-kodiċi, u
għandu jkun suġġett għad-direzzjoni esklużiva ta’ dawn il-korpi biss. Fil-każ ta’ korp ta’
monitoraġġ intern, għandu jkun protett minn kwalunkwe tip ta’ sanzjoni jew interferenza (tkunx
diretta jew indiretta) mis-sid tal-kodiċi, korpi rilevanti oħra76, jew membri tal-kodiċi
b’konsegwenza tat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

12.3 Għarfien espert
69. Is-sidien tal-kodiċi se jkollhom bżonn ikunu kapaċi juru li l-korp ta’ monitoraġġ għandu l-livell
meħtieġ ta’ għarfien espert biex iwettaq ir-rwol tiegħu b’mod effettiv. Għaldaqstant, issottomissjoni se jkollha bżonn tinkludi dettalji dwar l-għarfien u l-esperjenza tal-korp fir-rigward
tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data, kif ukoll dwar is-settur jew attività tal-ipproċessar partikolari.
Pereżempju, jekk ikun jista’ jiġi indikat li hemm esperjenza passata ta’ ħidma f’kapaċità ta’
monitoraġġ għal settur partikolari, dan jista’ jgħin biex jiġi ssodisfat dan ir-rekwiżit. Barra minn
hekk, fehim profond tal-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data u għarfien espert tal-attivitajiet talipproċessar speċifiċi li huma s-suġġett tal-kodiċi jkunu milqugħin. Il-persunal tal-korp ta’
monitoraġġ propost jenħtieġ ukoll li jkollu l-esperjenza u t-taħriġ operazzjonali xierqa biex
iwettaq il-monitoraġġ tal-konformità bħal fil-qasam tal-awditjar, tal-monitoraġġ, jew attivitajiet
ta’ assigurazzjoni tal-kwalità.

Il-kuntest tal-kodiċi se jiddetermina l-approċċ li għandu jittieħed. Pereżempju, proposta li jkun fiha
separazzjoni adegwata tad-dmirijiet, li fihom il-persunal tal-korp ta’ monitoraġġ ma kitibx, ma ppilotax jew ma
ttestjax il-kodiċi jaf tkun biżżejjed.
75
L-imparzjalità tal-funzjonament, jiġifieri l-abbiltà għal azzjoni awtonoma.
76
Korpi li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri.
74
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12.4 Proċeduri u strutturi stabbiliti
70. Korp ta’ monitoraġġ se jkun jeħtieġ ukoll li jkollu strutturi u proċeduri ta’ governanza xierqa li
jippermettulu li, b’mod adegwat:
jivvaluta l-eliġibbiltà tal-kontrolluri u tal-proċessuri biex japplikaw il-kodiċi;
jimmonitorja l-konformità mad-dispożizzjonijiet tiegħu; u
jagħmel rieżamijiet tal-operazzjoni tal-kodiċi.





71. Jenħtieġ li jitfasslu proċeduri ta’ skrutinju komprensivi li b’mod adegwat jivvalutaw l-eliġibbiltà
tal-kontrolluri u l-proċessuri biex jinkitbu f’kodiċi u jkunu konformi miegħu. Jenħtieġ li jiżgura
wkoll li d-dispożizzjonijiet tal-kodiċi jkunu jistgħu jiġu ssodisfati mill-kontrolluri u l-proċessuri.
72. Se jkunu meħtieġa proċeduri u strutturi biex jimmonitorjaw il-konformità attivament u
effettivament tal-membri tal-kodiċi. Dawn jistgħu jinkludu awditi aleatorji jew li ma jitħabbrux,
spezzjonijiet annwali, rapportar regolari u l-użu ta’ kwestjonarji.77Il-proċeduri ta’ monitoraġġ
jistgħu jitfasslu b’modi differenti, dment li jieħdu kont ta’ fatturi bħar-riskji ppreżentati millipproċessar tad-data fl-ambitu tal-kodiċi, ilmenti rċevuti jew inċidenti speċifiċi, u l-għadd ta’
membri tal-kodiċi eċċ. Tista’ tingħata kunsiderazzjoni lill-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-awditjar
kif ukoll għall-konstatazzjonijiet tar-rapportar perjodiku mill-kontrolluri u l-proċessuri fl-ambitu
tal-kodiċi.
73. Is-sidien tal-kodiċijiet se jkollhom ukoll bżonn juru li l-korp ta’ monitoraġġ propost għandu riżorsi
u persunal adegwat biex iwettaq il-kompiti tiegħu b’mod xieraq. Jenħtieġ li r-riżorsi jkunu
proporzjonati mal-għadd u d-daqs mistenni tal-membri tal-kodiċi, kif ukoll mal-kumplessità jew ilgrad ta’ riskju tal-ipproċessar tad-data rilevanti.

12.5 Ġestjoni trasparenti tal-ilmenti
74. Il-korp ta’ monitoraġġ se jkollu bżonn jistabbilixxi proċeduri u strutturi effettivi li jkunu jistgħu
jindirizzaw l-ilmenti b’mod imparzjali u trasparenti. Għaldaqstant, se jkun hemm bżonn li jkollu
proċess għall-ġestjoni tal-ilmenti aċċessibbli pubblikament, b’biżżejjed riżorsi biex jimmaniġġja lilmenti u biex jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-korp ikunu disponibbli għall-pubbliku.
Pereżempju, evidenza ta’ proċedura ta’ ġestjoni tal-ilmenti tista’ tkun proċess deskritt biex lilmenti jiġu rċevuti, evalwati, traċċati, reġistrati u solvuti. Dan jista’ jiġi indikat fi gwida
disponibbli għall-pubbliku dwar il-kodiċi, sabiex ilmentatur ikun jista’ jifhem u jsegwi lproċess tal-ilmenti. Barra minn hekk, l-indipendenza ta’ dawn il-proċessi tista’ tiġi appoġġata
minn persunal operazzjonali u funzjonijiet maniġerjali separati fil-korp ta’ monitoraġġ.

Dan jista’ wkoll jgħin biex tiġi evitata sitwazzjoni li fiha membri jkunu mmonitorjati ripetutament, filwaqt li
oħrajn ma jkunux.
77
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75. Jenħtieġ ukoll li l-korpi ta’ monitoraġġ ikollhom ukoll proċeduri effettivi biex jiżguraw ilkonformità mal-kodiċi mill-kontrolluri jew il-proċessuri. Eżempju ta’ dan jista’ jkun li l-korp ta’
monitoraġġ jingħata setgħat li jissospendi jew jeskludi kontrollur jew proċessur mill-kodiċi meta
dan jaġixxi barra mit-termini tal-kodiċi (jiġifieri miżuri korrettivi).
76. Jekk membru ta’ kodiċi jikser ir-regoli tal-kodiċi, il-korp ta’ monitoraġġ huwa obbligat jieħu miżuri
xierqa minnufih. L-għan ta’ miżuri korrettivi xierqa se jkun li jwaqqfu l-ksur u li jevitaw rikorrenza
fil-ġejjieni. Tali azzjonijiet ta’ rimedju u sanzjonijiet jistgħu jinkludu miżuri li jvarjaw minn taħriġ
għal ħruġ ta’ twissija, rapport lill-bord dwar il-membru, avviż formali li jkun jeħtieġ limplimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fi żmien speċifiku, sospensjoni temporanja tal-membru
mill-kodiċi sa ma tittieħed azzjoni ta’ rimedju, sa saħansitra l-esklużjoni definittiva tal-membru
inkwistjoni mill-kodiċi. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu ppubliċizzati mill-korp ta’ monitoraġġ,
speċjalment meta jkun hemm ksur serju tal-kodiċi.
77. Fejn ikun hemm bżonn, jenħtieġ li l-korp ta’ monitoraġġ ikun jista’ jinforma l-membru tal-kodiċi,
lil sid il-kodiċi, lill-CompSA u lill-AS ikkonċernati kollha dwar il-miżuri li jkunu ttieħdu u lġustifikazzjoni għalihom mingħajr dewmien żejjed.78 Barra minn hekk, fil-każ fejn Awtorità
Superviżorja Ewlenija (Lead Supervisory Authority — LSA)79 għal membri ta’ kodiċi transnazzjonali
tkun identifikabbli, jenħtieġ ukoll li l-korp ta’ monitoraġġ jinforma lil-LSA kif xieraq dwar lazzjonijiet tiegħu.

12.6 Komunikazzjoni mal-awtorità superviżorja kompetenti
78. Qafas ta’ korp ta’ monitoraġġ propost hemm bżonn li jippermetti l-komunikazzjoni effettiva ta’
kwalunkwe azzjoni li titwettaq minn korp ta’ monitoraġġ lill-CompSA u awtoritajiet superviżorji
oħrajn fir-rigward tal-kodiċi. Fost dawn jista’ jkun hemm deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-azzjonijiet
meħuda f’każijiet tal-vjolazzjoni tal-kodiċi minn membru tiegħu, ir-rapportar perjodiku dwar ilkodiċi, jew il-provvediment ta’ konstatazzjonijiet ta’ rieżami jew ta’ awditu tal-kodiċi.80
79. Barra minn hekk, se jkun hemm bżonn li jiġi żgurat li l-awtorità superviżorja ma tiġix
ippreġudikata jew imfixkla fir-rwol tagħha. Pereżempju, kodiċi li jipproponi li l-membri tiegħu
jistgħu japprovaw, jirtiraw jew jissospendu korp ta’ monitoraġġ unilateralment mingħajr modifika
u ftehim mal-CompSA jkun qed jikser l-Artikolu 41(5) tal-GDPR.

12.7 Mekkaniżmi ta’ rieżami
80. Kodiċi se jkollu bżonn jistabbilixxi mekkaniżmi ta’ rieżami xierqa biex jiżgura li l-kodiċi jibqa’
rilevanti u jkompli jikkontribwixxi għall-applikazzjoni xierqa tal-GDPR. Jenħtieġ li jkun hemm ukoll
mekkaniżmi ta’ rieżami biex isir adattament għal kwalunkwe tibdil fl-applikazzjoni u linterpretazzjoni tal-liġi jew meta jkun hemm żviluppi teknoloġiċi ġodda li jista’ jkollhom impatt
fuq l-ipproċessar tad-data li jsir mill-membri tiegħu jew fuq id-dispożizzjonijiet tal-kodiċi.
Jekk il-monitoraġġ jitwettaq minn korp barra l-assoċjazzjoni/korp li ppreżenta(t) il-kodiċi ta’ kondotta,
jenħtieġ li sid il-kodiċi wkoll ikun infurmat.
79
Skont l-Artikolu 56 tal-GDPR.
80
Ara l-Artikolu 41(4).
78

Adottat

25

12.8 L-istatus legali
81. Il-korp ta’ monitoraġġ propost (kemm jekk ikun intern sew jekk ikun estern) u l-istrutturi ta’
governanza relatati se jkun hemm bżonn li jkunu fformulati b’tali mod li s-sidien tal-kodiċi jkunu
jistgħu juru li l-korp ta’ monitoraġġ ikun f’pożizzjoni xierqa li jwettaq ir-rwol tiegħu skont lartikolu 41(4) u jkun jista’ jiġi mmultat skont l-Artikolu 83(4)(c) tal-GDPR.

13 KODIĊIJIET APPROVATI
82. Ċarament, in-natura u l-kontenut tal-kodiċi se jiddeterminaw ir-rwoli tal-partijiet ikkonċernati
rilevanti f’dak li jirrigwarda l-iżgurar tal-konformità mal-kodiċi u l-GDPR. Madankollu, il-CompSA
se tkompli jkollha rwol biex tiżgura li l-kodiċi jibqa’ adatt għall-iskop tiegħu.
83. Għaldaqstant, il-CompSA se taħdem mill-qrib mal-korp ta’ monitoraġġ f’dak li jirrigwarda rrekwiżiti ta’ rapportar li joriġinaw mill-kodiċi. Il-korp ta’ monitoraġġ se jaġixxi bħala l-kuntatt u lkoordinatur ewlieni f’dak li jirrigwarda kwalunkwe kwistjoni li tista’ tinqala' b’relazzjoni malkodiċi.
84. Il-CompSA tapprova wkoll kwalunkwe emenda jew estensjoni ulterjuri tal-kodiċi u takkredita
kwalunkwe korp ta’ monitoraġġ ġdid.81 Skont l-Artikolu 40(5) tal-GDPR, kull emenda jew
estensjoni ta’ kodiċi eżistenti se jkollha wkoll tiġi sottomessa lil CompSA f’konformità malproċeduri deskritti f’dan id-dokument.

14 REVOKA TA’ KORP TA’ MONITORAĠĠ
85. Meta korp ta’ monitoraġġ ma jimxix mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-GDPR, CompSA jkollha
wkoll is-setgħa li tirrevoka l-akkreditazzjoni ta’ korp ta’ monitoraġġ bis-saħħa tal-Artikolu 41(5).82
Huwa importanti li sid il-kodiċi jinkludi fil-kodiċi tiegħu dispożizzjonijiet xierqa biex jindirizza
xenarju ta’ tħassir.
86. Madankollu, il-konsegwenzi ta’ revoka tal-akkreditazzjoni tal-uniku korp ta’ monitoraġġ ta’ kodiċi
jistgħu jwasslu biex il-kodiċi jiġi sospiż jew irtirat għalkollox minħabba t-telfien tal-monitoraġġ talkonformità meħtieġ. Dan jista’ jaffettwa ħażin lir-reputazzjoni jew lill-interessi kummerċjali talmembri ta’ kodiċi, u jista’ jirriżulta fi tnaqqis ta’ fiduċja mis-suġġetti tad-data jew partijiet
ikkonċernati oħrajn.

Emendi li jeħtieġu l-approvazzjoni, pereżempju, jistgħu jinkludu ż-żieda ta regola ġdida fil-kodiċi, iżda bidliet
żgħar bħar-referenza għall-isem ta’ organizzazzjoni jew bidliet oħra li ma jkollhomx impatt fuq l-operat talkodiċi ma jkunux jeħtieġu approvazzjoni.
82
Għal kodiċijiet transnazzjonali, huwa wkoll essenzjali li l-CompSA tiżgura li l-AS ikkonċernati kollha jkunu
konxji bit-teħid ta’ azzjoni bħal din. B’mod simili, għal tali kodiċijiet, AS ikkonċernata jenħtieġ ukoll li tinforma
lill-CompSA f’każijiet li fihom kontrollur tad-data (li suppost jadotta l-kodiċi) jinstab li ma jkunx qed jimxi
miegħu, minħabba li tali konstatazzjoni tista’ tqajjem tħassib dwar l-effettività tal-korp ta’ monitoraġġ u talkodiċi.
81
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87. Meta ċ-ċirkostanzi jippermettu, ir-revoka għandha ssir biss wara li l-CompSA tkun tat lill-korp ta’
monitoraġġ l-opportunità li jindirizza l-kwistjonijiet b’urġenza jew jagħmel titjib kif xieraq fi żmien
miftiehem. F’każijiet li jinvolvu kodiċijiet transnazzjonali, jenħtieġ li l-CompSA, qabel taqbel li
tistabbilixxi parametri mal-korp ta’ monitoraġġ biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet imqajma,
tikkoordina mal-AS ikkonċernati fuq is-suġġett. Id-deċiżjoni li korp ta’ monitoraġġ jiġi rrevokat
jenħtieġ li tiġi kkomunikata wkoll lill-AS ikkonċernati kollha u lill-Bord (għall-finijiet tal-Artikolu
40(11)).

15 KODIĊIJIET TAS-SETTUR PUBBLIKU
88. L-Artikolu 41(6) tal-GDPR jipprevedi li l-monitoraġġ tal-kodiċijiet ta’ kondotta approvati mhux se
japplika għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet jew korpi pubbliċi.83 Essenzjalment, din iddispożizzjoni tneħħi r-rekwiżit għal korp akkreditat biex jimmonitorja kodiċi. Din l-eżenzjoni blebda mod ma ddgħajjef ir-rekwiżit għall-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmi effettivi biex kodiċi jiġi
mmonitorjat. Dan jista’ jinkiseb billi r-rekwiżiti tal-awditjar eżistenti jiġu adattati biex jinkludu lmonitoraġġ tal-kodiċi.

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Il-President
(Andrea Jelinek)

Il-klassifikazzjoni tal-awtoritajiet jew korpi tas-settur pubbliku hija kwistjoni li għandu jiddetermina kull stat
membru.
83

Adottat

27

L-APPENDIĊI 1 — ID-DISTINZJONI BEJN IL-KODIĊIJIET NAZZJONALI U
TRANSNAZZJONALI
Kodiċi transnazzjonali tirreferi għal kodiċi li huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar f'aktar minn
Stat Membru wieħed. Għaldaqstant, kodiċi transnazzjonali jista’ jkun relatat ma’ attivitajiet ta’
pproċessar li jsiru minn għadd ta’ kontrolluri jew proċessuri f’bosta Stati Membri mingħajr ma
neċessarjament jammontaw għal “ipproċessar transkonfinali” kif definit fl-Artikolu 4(23) tal-GDPR.
Għalhekk, meta kodiċi ta’ kondotta adottat minn assoċjazzjoni nazzjonali fi Stat Membru tkopri
attivitajiet tal-ipproċessar mill-membri tiegħu f’bosta Stati Membri, dan jikkwalifika bħala kodiċi
transnazzjonali.
Jekk min-naħa l-oħra assoċjazzjoni b’kodiċi approvat fil-livell nazzjonali jingħaqad magħha membru
internazzjonali li jagħmel proċessar transkonfinali, dak il-membri jista’ biss jitlob il-benefiċċju talkodiċi approvat għall-attivitajiet tal-ipproċessar fl-Istat Membru li approva l-kodiċi.84 Se jkun hemm
bżonn li jitqiegħdu fis-seħħ mekkaniżmi biex jiżguraw li jkun hemm biżżejjed trasparenza fir-rigward
tal-ambitu territorjali effettiv tal-kodiċi.

Madankollu, jekk nużaw l-istess eżempju, ikun hemm l-għażla wkoll għas-sidien tal-kodiċi li jikkunsidraw li
jestendu l-ambitu tal-kodiċi u biex ifittxu l-approvazzjoni għal kodiċi transnazzjonali.
84
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APPENDIĊI 2 - L-GĦAŻLA TA’ COMPSA
Is-sidien ta’ kodiċi jista’ jkollhom għażla rigward l-identifikazzjoni ta’ CompSA biex ifittxu lapprovazzjoni tal-abbozz ta’ kodiċi transnazzjonali tagħhom.85 Il-GDPR ma jistipulax regoli speċifiċi
għall-identifikazzjoni tal-CompSA li hija l-aktar xierqa biex tagħmel valutazzjoni ta’ abbozz ta’ kodiċi.
Madankollu, biex jgħinu lis-sidien tal-kodiċijiet biex jidentifikaw l-aktar CompSA xierqa biex
tevalwalhom il-kodiċi tagħhom, xi wħud mill-fatturi li jistgħu jitqiesu jistgħu jinkludu dan li ġej86:


Il-post bl-akbar densità tal-attività jew tas-settur tal-ipproċessar;



Il-post bl-akbar densità ta’ suġġetti tad-data affettwati mill-attività jew is-settur talipproċessar;



Il-post tas-sede tas-sid tal-kodiċi;



Il-post tas-sede tal-korp ta’ monitoraġġ propost; jew



L-inizjattivi żviluppati minn awtorità superviżorja f'qasam speċifiku87;

Filwaqt li dawn il-fatturi mhumiex kriterji preskrittivi, id-deċiżjoni dwar l-għażla ta’ CompSA hija
waħda importanti u jenħtieġ li titqies bi prudenza88. Ir-rwol ta’ CompSA jinkludi, fost l-oħrajn, li
taġixxi bħala punt uniku ta' kuntatt mas-sidien tal-kodiċi tul il-proċess tal-approvazzjoni, il-ġestjoni
tal-proċedura ta’ applikazzjoni fil-fażi ta’ kooperazzjoni tagħha, l-akkreditazzjoni tal-korp ta’
monitoraġġ (jekk rilevanti) u li taġixxi bħala superviżur ewlieni biex tiżgura li kodiċi approvat ikun
qiegħed jiġi mmonitorjat effettivament.

Ara l-Artikolu 55 flimkien mal-premessa 122 tal-GDPR.
Din il-lista mhijiex waħda eżawrjenti u mhijiex ġerarkika.
87
Pereżempju, jista’ jkun li awtorità superviżorja tkun ippubblikat dokument ta’ politika ddettaljat u sinifikanti li
jirrigwarda direttament l-attività tal-ipproċessar li tkun is-suġġett tal-kodiċi.
88
Sottomissjoni għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ kodiċi ma tistax tinċaħad mill-CompSA fuq il-bażi l-ebda
elementi (jew ftit biss) mil-lista mhux eżawrjenti ta’ kriterji indikati fl-Appendiċi 2 ma jkunu ssodisfati. Tista’
tinċaħad biss fuq il-bażi li ma tilħaqx il-kriterji indikati fit-taqsima intitolata “Ammissibilità ta’ Abbozz ta’ Kodiċi”.
85
86
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APPENDIĊI 3 — LISTA TA' KONTROLL GĦAS-SOTTOMISSJONI
Qabel ma tissottometti abbozz ta’ kodiċi lill-awtorità superviżorja kompetenti huwa importanti li
tiżgura li dan li ġej (fejn rilevanti) jkun ġie sottomess/ippreżentat u li jkun issinjalat kif xieraq fiddokumentazzjoni:
1. Ipprovdejt nota spjegattiva u d-dokumentazzjoni ta’ appoġġ rilevanti kollha? (Paragrafu 20)
2. Inti assoċjazzjoni jew korp ieħor li jirrappreżenta kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri?
(Paragrafu 21)
3. Ipprovdejt dettalji fis-sottomissjoni tiegħek biex tissostanzja li inti korp rappreżentattiv
effettiv li huwa kapaċi jifhem il-ħtiġijiet tal-membri tiegħek? (Paragrafu 22)
4. Iddefinejt b’mod ċar l-attività jew settur tal-ipproċessar u l-problemi tal-ipproċessar li l-kodiċi
huwa maħsub li jindirizza? (Paragrafu 23)
5. Identifikajt l-ambitu territorjali tal-kodiċi tiegħek, u inkludejt lista tal-AS ikkonċernati kollha
(fejn rilevanti)? (Paragrafu 24)
6. Ipprovdejt dettalji biex tiġġustifika l-identifikazzjoni tal-CompSA? (Paragrafu 25)
7. Inkludejt mekkaniżmi li jippermettu l-monitoraġġ tal-konformità tal-kodiċi? (Paragrafu 26)
8. Identifikajt korp ta’ monitoraġġ u spjegajt kif se jissodisfa r-rekwiżiti tal-monitoraġġ talkodiċi? (Paragrafu 27)
9. Inkludejt informazzjoni dwar kemm saret konsultazzjoni huwa u l-kodiċi kien qed jiġi
żviluppat? (Paragrafu 28)
10. Ipprovdejt konferma li l-abbozz ta’ kodiċi huwa konformi mal-liġi(jiet) tal-Istati Membri (fejn
rilevanti)? (Paragrafu 29)
11. Issodisfajt ir-rekwiżiti lingwistiċi? (Paragrafu 30)
Is-sottomissjoni tiegħek tinkludi biżżejjed dettalji biex turi l-applikazzjoni xierqa tal-GDPR?
(Paragrafi 32 sa 41)
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APPENDIĊI 4 — FLOW CHART TA’ KODIĊI TRANSNAZZJONALI
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