
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς
εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων /
τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου
πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας

επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για τους BCR

Εκδόθηκε στις 22 Ιουλίου 2020

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε με την επιφύλαξη της ανάλυσης την οποία διενεργεί το ΕΣΠΔ
σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Data
Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems1 στους
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διαβίβασης δεδομένων.

 Εγκεκριμένοι κάτοχοι BCR

Από διαδικαστική άποψη:

Οι κάτοχοι BCR που υπάγονται στην αρμόδια εποπτική αρχή ICO (στο εξής: αρμόδια επικεφαλής ΕΑ
για τους BCR) πρέπει να θεσπίσουν όλες τις οργανωτικές ρυθμίσεις βάσει των οποίων μπορεί να
οριστεί η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στον ΕΟΧ, σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται στο έγγραφο εργασίας WP263 rev.012. Η αλλαγή της αρμόδιας επικεφαλής ΕΑ για τους
BCR θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Για τους BCR που έχουν ήδη εγκριθεί βάσει του ΓΚΠΔ, η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR
στον ΕΟΧ, υπό την ιδιότητά της ως νέας αρμόδιας εποπτικής αρχής (στο εξής: ΕΑ), σύμφωνα με το
άρθρο 47 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, θα πρέπει να εκδώσει νέα απόφαση έγκρισης, κατόπιν σχετικής
γνώμης του ΕΣΠΔ, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

1 ΔΕΕ, Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems (C-311/18).
2 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, Έγγραφο εργασίας που καθορίζει τη διαδικασία συνεργασίας για την έγκριση
των «δεσμευτικών εταιρικών κανόνων» για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την
επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ, WP263 rev.01, το οποίο εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2018 και εγκρίθηκε από το
ΕΣΠΔ.



Για τους BCR για τους οποίους το ICO ενήργησε ως αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR βάσει της
οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης από τη νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ
για τους BCR στον ΕΟΧ.

Από ουσιαστική άποψη:

Οι κάτοχοι BCR που υπάγονται στο ICO ως αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR πρέπει να
τροποποιήσουν τους οικείους BCR ώστε να είναι συμβατοί με την έννομη τάξη του ΕΟΧ πριν από τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος παρέχεται κατάλογος
ελέγχων των στοιχείων που πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου οι όμιλοι επιχειρήσεων/οι
επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.

Εφόσον οι τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές ή/και η νέα έγκριση δεν επέλθουν πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου, οι όμιλοι επιχειρήσεων/οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να βασίζονται στους
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες τους και να τους χρησιμοποιούν ως έγκυρο μηχανισμό διαβίβασης
δεδομένων εκτός του ΕΟΧ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει επίσης ότι, μετά την προ διετίας έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ, οι όμιλοι
επιχειρήσεων/οι επιχειρήσεις όφειλαν να έχουν ήδη επικαιροποιήσει τους οικείους BCR βάσει του
ΓΚΠΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα έγγραφα εργασίας WP256 rev.013 και WP257
rev.014. Καίτοι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας επί των BCR σε νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ δεν
σημαίνει ότι η εν λόγω αρχή έχει επιβεβαιώσει τη θέσπιση των σχετικών επικαιροποιήσεων, η αρχή
αυτή δύναται, ανά πάσα στιγμή, να προβεί στην εν λόγω ενέργεια και να ζητήσει τη θέσπιση των
σχετικών αλλαγών από οποιονδήποτε κάτοχο BCR, καθώς και να εκδώσει εκ των υστέρων
οποιαδήποτε σχετική απόφαση. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, μπορούν επίσης να ζητηθούν
οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στους BCR που υπάγονται στον έλεγχο της νέας αρμόδιας επικεφαλής
ΕΑ για τους BCR, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από τη νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους
BCR. Όλες οι ΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της νέας αρμόδιας επικεφαλής ΕΑ για τους BCR,
επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να ασκήσουν τις εξουσίες τους, μεταξύ άλλων να
διενεργήσουν έρευνα για τους BCR, περιλαμβανομένης της ίδιας της εφαρμογής των BCR, ή να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένες πτυχές των BCR στο πλαίσιο της διεξαγωγής ευρύτερης
έρευνας για την εταιρεία, και, κατά περίπτωση, να εκδώσουν έγκριση.

 Τρέχουσες αιτήσεις για BCR ενώπιον του ICO

Από διαδικαστική άποψη:

Οι όμιλοι επιχειρήσεων/οι επιχειρήσεις των οποίων οι BCR τελούν υπό εξέταση από το ICO
παροτρύνονται να θεσπίσουν όλες τις οργανωτικές ρυθμίσεις βάσει των οποίων θα μπορούσε να
οριστεί η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στον ΕΟΧ σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται στο έγγραφο εργασίας WP263 rev.01 πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που
προβλέπεται για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με την εν λόγω ΕΑ προκειμένου να παράσχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους
λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη ΕΑ θα πρέπει να οριστεί ως η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ
για τους BCR.

3 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, έγγραφο εργασίας WP256 rev.01 για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία
και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, όπως αναθεωρήθηκε
τελευταία και εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (εγκρίθηκε από το ΕΣΠΔ).
4 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, έγγραφο εργασίας WP257 rev.01 για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία
και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για τους εκτελούντες την
επεξεργασία, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (εγκρίθηκε από το
ΕΣΠΔ).



Η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR θα επιληφθεί της αίτησης και θα δρομολογήσει επισήμως
τη διαδικασία έγκρισης κατόπιν σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ο όμιλος επιχειρήσεων/οι επιχειρήσεις δύνανται να
αποφασίσουν να διαβιβάσουν την αίτησή τους για τους BCR σε νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους
BCR κατόπιν έγκρισης του ICO. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR
στον ΕΟΧ, υπό την ιδιότητά της ως νέας αρμόδιας ΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του
ΓΚΠΔ, θα πρέπει να εκδώσει, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, νέα απόφαση έγκρισης
κατόπιν σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ.

Από ουσιαστική άποψη:

Κάθε όμιλος επιχειρήσεων/επιχείρηση του οποίου/της οποίας οι BCR τελούν υπό έγκριση από το ICO
πρέπει, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, κατόπιν σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ, να
διασφαλίσει ότι οι οικείοι BCR είναι συμβατοί με την έννομη τάξη του ΕΟΧ και περιλαμβάνουν
πληροφορίες για τις σχετικές αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν (το αργότερο) έως τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου. Στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος παρέχεται κατάλογος ελέγχων
των στοιχείων που πρέπει να συμπεριληφθούν προκειμένου οι όμιλοι επιχειρήσεων/οι επιχειρήσεις
να διευκολυνθούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αμφοτέρων των ανωτέρω σεναρίων, η εντός του ΕΟΧ ΕΑ που ενδέχεται να κληθεί να
ασκεί τις αρμοδιότητες της νέας αρμόδιας επικεφαλής ΕΑ για τους BCR θα εξετάσει για κάθε
περίπτωση χωριστά, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο έγγραφο εργασίας WP263 και σε
συνεργασία με τις λοιπές εμπλεκόμενες ΕΑ, κατά πόσον είναι η αρμόδια επικεφαλής ΕΑ για τους BCR
και ακολούθως θα ενημερώσει τον όμιλο.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)



Παράρτημα: Κατάλογος ελέγχου των στοιχείων για τους BCR που αφορούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα
οποία πρέπει να τροποποιηθούν για την αλλαγή της αρμόδιας επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στο πλαίσιο της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου

Βασιλείου από την ΕΕ

 Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να επικαιροποιηθούν λόγω της αλλαγής της αρμόδιας επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στο πλαίσιο της διαδικασίας
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, όλοι οι ορισμοί των οντοτήτων
εντός του ΕΟΧ, του εφαρμοστέου δικαίου στον ΕΟΧ και οι λοιποί συναφείς ορισμοί πρέπει να τροποποιηθούν τόσο στους BCR για τους υπευθύνους
επεξεργασίας (στο εξής: BCR-C) όσο και στους BCR για τους εκτελούντες την επεξεργασία (στο εξής: BCR-P).

 Ειδικότερα, όσον αφορά τους BCR-P, εφιστάται η προσοχή στην ανάγκη επαναδιατύπωσης της συμφωνίας υπηρεσιακού επιπέδου (στο εξής: SLA)
εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, στα σενάρια που αφορούν τους BCR-P βάσει των οποίων το μέλος
του ομίλου που υπογράφει τη συμφωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η SLA πρέπει να υπογραφεί εκ
νέου από κάποιο μέλος του ομίλου που έχει την έδρα του στον ΕΟΧ.

Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
1. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
1.2 Παροχή διευκρινίσεων
σχετικά με τον δεσμευτικό
χαρακτήρα των BCR για τα
μέλη του ομίλου
επιχειρήσεων / των
επιχειρήσεων και των
εργαζομένων τους

ΝΑΙ

Στους BCR και τα
συνδεόμενα με
αυτούς έγγραφα,
ιδίως τα επιλεγέντα

ΝΑΙ

Παράγραφος
4 του WP2646

ή του WP2657

Άρθρο 47
παράγραφος
1 στοιχείο α)
και άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο γ)
του ΓΚΠΔ

 Οι όμιλοι επιχειρήσεων / οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να
ρυθμίσουν το καθεστώς
λειτουργίας τους με τρόπο που θα
διασφαλίζει ότι οι BCR θα είναι
δεσμευτικοί σε ολόκληρο τον ΕΟΧ,
π.χ., εφόσον κριθεί αναγκαίο, να

5 Πρόκειται για τα σχετικά κριτήρια που προβλέπονται στα έγγραφα εργασίας WP256rev.01 και WP257rev.01 (εγκεκριμένα από το ΕΣΠΔ), τα οποία το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι
θίγονται από τη διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
6 Ομάδας εργασίας του άρθρου 29, Σύσταση σχετικά με την τυποποιημένη αίτηση για την έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για τους υπευθύνους επεξεργασίας για
τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, WP264, εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2018 (εγκρίθηκε από το ΕΣΠΔ).
7 Ομάδας εργασίας του άρθρου 29, Σύσταση σχετικά με την τυποποιημένη αίτηση για την έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για τους εκτελούντες την επεξεργασία
για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, WP265, εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2018 (εγκρίθηκε από το ΕΣΠΔ).



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
νομικώς δεσμευτικά
μέτρα

αντικαταστήσουν οποιαδήποτε
αναφορά στον πρώην «αιτούντα
BCR (στο Ηνωμένο Βασίλειο)» με
τη νέα αναφορά «αιτών BCR στον
ΕΟΧ».

 Εάν η δεσμευτικότητα
διασφαλίζεται μέσω μονομερούς
δήλωσης, πρέπει να αξιολογηθεί
κατά πόσον το συμμετέχον μέλος
του ομίλου επιχειρήσεων /
επιχείρηση («μέλος BCR) που
προβαίνει στη μονομερή δήλωση
είναι εγκατεστημένο σε κράτος
μέλος που αναγνωρίζει την
παρούσα νομική πράξη.

 Στη νομική πράξη με την οποία
αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα
οι BCR να αντικατασταθεί κάθε
αναφορά στο «δίκαιο των
συμβάσεων (του Ηνωμένου
Βασιλείου)» που εφαρμόζεται στη
νομικά δεσμευτική νομική πράξη
με αναφορά στο νέο δίκαιο των
συμβάσεων του ΕΟΧ.

 Ο όμιλος επιχειρήσεων / οι
επιχειρήσεις να κληθούν να
τροποποιήσουν/επικαιροποιήσουν
όλα τα έγγραφα που συνδέονται



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
με τους BCR, ιδίως τα επιλεγέντα
νομικώς δεσμευτικά μέτρα (π.χ.
διακυβερνητικές συμφωνίες).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1.3 Θέσπιση δικαιωμάτων
τρίτων δικαιούχων για τα
υποκείμενα των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας υποβολής
καταγγελίας ενώπιον της
αρμόδιας ΕΑ και ενώπιον
των αρμόδιων δικαστηρίων

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφος
4 του WP264
ή του WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
1 στοιχείο β),
άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο γ),
άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο ε)
του ΓΚΠΔ

 Να διασφαλιστεί ότι οι
αναφερόμενες ΕΑ έχουν την έδρα
τους στον ΕΟΧ, σύμφωνα με τα
έγγραφα εργασίας WP256 rev.018

και WP257 rev.019.

 Να διασφαλιστεί ότι αναφέρονται
δικαστήρια με έδρα στον ΕΟΧ
σύμφωνα με τα έγγραφα εργασίας
WP256 rev.01 and WP257 rev.01,
συμπεριλαμβανομένης της
περίπτωσης δικαιωμάτων που
μπορούν να ασκηθούν άμεσα
έναντι του εκτελούντος την
επεξεργασία και δικαιωμάτων που
μπορούν να ασκηθούν έναντι του
εκτελούντος την επεξεργασία όταν
τα υποκείμενα των δεδομένων δεν
δύνανται να προβάλουν αξίωση

8 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, Έγγραφο εργασίας για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς
κανόνες, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία και εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, WP256 rev.01 (εγκρίθηκε από το ΕΣΠΔ).
9 Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, Έγγραφο εργασίας για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς
κανόνες για τους εκτελούντες την επεξεργασία, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία και εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, WP257 rev.01 (εγκρίθηκε από το ΕΣΠΔ).



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
κατά του υπεύθυνου
επεξεργασίας.

1.4 Ευθύνη έναντι του
υπευθύνου επεξεργασίας

ΝΑΙ (ισχύει μόνο για
τους BCR-P)

ΝΑΙ (ισχύει
μόνο για τους
BCR-P)

Παράγραφος
4 του WP265

Παράγραφος
1.4 του
WP257
rev.01

 Να διασφαλισθεί ότι η συμφωνία
υπηρεσιακού επιπέδου που
καθιστά δεσμευτικούς τους BCR-P
έναντι του υπεύθυνου
επεξεργασίας έχει υπογραφεί, εκ
μέρους του ομίλου επιχειρήσεων /
των επιχειρήσεων που ενεργεί/-
ούν με την ιδιότητα του
εκτελούντος την επεξεργασία, από
μέλος των BCR εντός του ΕΟΧ.

 Να διασφαλισθεί ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας έχει δικαίωμα να
αντιτάξει τους BCR-P έναντι
τουλάχιστον ενός μέλους των BCR
εντός του ΕΟΧ (δηλαδή είτε ενός
μέλους των BCR στο οποίο έχουν
ανατεθεί αρμοδιότητες
προστασίας δεδομένων εντός του
ΕΟΧ είτε ενός εξαγωγέα με έδρα
στον ΕΟΧ).

1.5 Οι κεντρικές υπηρεσίες
της ΕΕ, κάποιο μέλος της ΕΕ
στο οποίο έχουν ανατεθεί
αρμοδιότητες προστασίας
δεδομένων ή ο εξαγωγέας
δεδομένων αποδέχεται ότι

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφοι
1, 3 και 4 των
εγγράφων
εργασίας

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο
στ) του ΓΚΠΔ

 Εφόσον το μέλος των BCR στο
οποίο είχαν ανατεθεί οι σχετικές
αρμοδιότητες είχε την έδρα του
στο Ηνωμένο Βασίλειο, η νέα
οντότητα που αναλαμβάνει την
ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις των



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
υπέχει ευθύνη για την
καταβολή αποζημίωσης και
για την επανόρθωση των
παραβιάσεων των BCR

WP264 και
WP265

BCR από άλλα μέλη των BCR εκτός
του ΕΟΧ πρέπει να έχει την έδρα
της στον ΕΟΧ.

 Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι,
όταν οι BCR προβλέπουν ότι κάθε
μέλος των BCR που εξάγει
δεδομένα εκτός του ΕΟΧ βάσει
των BCR ευθύνεται για
παραβιάσεις των BCR από τον
εισαγωγέα των δεδομένων, το
μέλος των BCR που έχει την έδρα
του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα
θεωρείται εισαγωγέας –και όχι
εξαγωγέας– δεδομένων.

1.6. Η εταιρεία διαθέτει
επαρκεί στοιχεία
ενεργητικού.

ΟΧΙ ΝΑΙ

Παράγραφος
4 του WP264
και του
WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο
στ) του ΓΚΠΔ

 Να επιβεβαιωθεί κατά πόσον η
νέα οντότητα που αναλαμβάνει
την ευθύνη εντός του ΕΟΧ έχει
επαρκή οικονομικά μέσα (ή να
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη
ασφάλισης) για την κάλυψη τυχόν
ζημιών.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. Ύπαρξη διαδικασίας
διεκπεραίωσης καταγγελιών
που αφορούν τους BCR.

ΝΑΙ ΝΑΙ
Παράγραφος
5 του WP264
και του
WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο θ)
και άρθρο 12
παράγραφος
3 ΓΚΠΔ

 Να διασφαλιστεί ότι κάθε
αναφορά στις αρμόδιες ΕΑ αφορά
ΕΑ του ΕΟΧ (να επιλεγεί η ΕΑ στο
κράτος του ΕΟΧ όπου το
υποκείμενο των δεδομένων έχει τη
συνήθη κατοικία του ή τον τόπο



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
εργασίας του ή η αρμόδια ΕΑ για
τον τόπο της εικαζόμενης
παράβασης εντός του ΕΟΧ,
σύμφωνα με το άρθρο 77 του
ΓΚΠΔ).

 Να διασφαλιστεί ότι κάθε
αναφορά σε «αρμόδια
δικαστήρια» ή «εθνική
δικαιοδοσία» αφορά τον ΕΟΧ (το
υποκείμενο των δεδομένων να
επιλέξει να κινήσει διαδικασία
ενώπιον των δικαστηρίων του
κράτους μέλους του ΕΟΧ στο
οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ή ο εκτελών την επεξεργασία
έχουν εγκατάσταση ή όπου το
υποκείμενο των δεδομένων έχει τη
συνήθη κατοικία του/της εντός
του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 79
του ΓΚΠΔ).

2.3. Η ύπαρξη
προγράμματος ελέγχων που
να καλύπτει τους BCR.

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφος
5 του WP264
και του
WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο ι),
άρθρο 47
παράγραφος
2
παράγραφος
ιβ) και

Να διασφαλιστεί ότι οι ΕΑ στις
οποίες έχει ανατεθεί η
αρμοδιότητα/η εξουσία να
εκτελούν ελέγχους προστασίας
των δεδομένων για κάθε BCR
ομίλου
επιχειρήσεων/επιχειρήσεων
έχουν έδρα στον ΕΟΧ.



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
άρθρο 38
παράγραφος
3 του ΓΚΠΔ

 Να αντικατασταθεί κάθε αναφορά
στην πρώην αρμόδια επικεφαλής
ΕΑ για τους BCR (στο Ηνωμένο
Βασίλειο) με τη νέα αρμόδια
επικεφαλής ΕΑ για τους BCR εντός
του ΕΟΧ.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. Καθήκον συνεργασίας
με τις ΕΑ.

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφος
6 του WP264
και του
WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο ιβ)
του ΓΚΠΔ.

 Να διασφαλιστεί ότι το καθήκον
συνεργασίας με τις ΕΑ αναφέρεται
σε ΕΑ με έδρα στον ΕΟΧ.

3.2 Καθήκον συνεργασίας
με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας.

ΝΑΙ (ισχύει μόνο για
τους BCR-P)

ΝΑΙ (ισχύει
μόνο για τους
BCR-P)

Παράγραφος
7 του WP265

Παράγραφος
3.2 του
WP257rev.01

 Να διασφαλιστεί ότι το καθήκον
συνεργασίας με τις ΕΑ αναφέρεται
σε ΕΑ με έδρα στον ΕΟΧ.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. Περιγραφή του
ουσιαστικού πεδίου
εφαρμογής των BCR (φύση
των διαβιβασθέντων
δεδομένων, τύπος των
υποκειμένων των
δεδομένων, χώρες).

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφοι
2, 3 και 7 του
WP264 και
παράγραφοι

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο β)
του ΓΚΠΔ

 Διαγραφή του Ηνωμένου
Βασιλείου από τον κατάλογο των
«Χωρών Μελών του ΕΟΧ».

 Προσθήκη του Ηνωμένου
Βασιλείου στον κατάλογο των
τρίτων χωρών στις οποίες
διαβιβάζονται δεδομένα



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
2, 3 και 8 του
WP265

προσωπικού χαρακτήρα (κατά
περίπτωση) και διαγραφή των
οντοτήτων του Ηνωμένου
Βασιλείου από τον κατάλογο των
εξαγωγέων.

4.2. Δήλωση σχετικά με το
γεωγραφικό πεδίο
εφαρμογής των BCR.

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφοι
2 και 7 του
WP264 και
παράγραφοι
2 και 8 του
WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο α)
του ΓΚΠΔ

 Προσθήκη του Ηνωμένου
Βασιλείου στον κατάλογο των
τρίτων χωρών και διαγραφή των
οντοτήτων του Ηνωμένου
Βασιλείου από τον κατάλογο των
εξαγωγέων.

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ
5.1. Διαδικασία
επικαιροποίησης των BCR.

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφος
8 του WP264
και του
WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο
ια) του ΓΚΠΔ

 Να αντικατασταθεί κάθε αναφορά
στην πρώην αρμόδια επικεφαλής
ΕΑ για τους BCR (στο Ηνωμένο
Βασίλειο) με τη νέα αρμόδια
επικεφαλής ΕΑ για τους BCR εντός
του ΕΟΧ.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1.2. Λογοδοσία και άλλα
εργαλεία.

ΝΑΙ ΝΑΙ

Παράγραφος
10 του
WP264 και
του WP265

Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο δ)
και άρθρο 30
του ΓΚΠΔ

 Να διασφαλιστεί ότι κάθε
αναφορά σε ΕΑ πρέπει να
ερμηνεύεται ως αναφορά σε ΕΑ
εντός του ΕΟΧ.



Κριτήρια για την αλλαγή
της αρμόδιας επικεφαλής

ΕΑ για τους BCR5
Στους BCR

Στο έντυπο
αίτησης

Κείμενα
αναφοράς

Παρατηρήσεις
Παραπομπή στο
έντυπο αίτησης /

στους BCR
6.3. Ανάγκη διασφάλισης
της διαφάνειας στις
περιπτώσεις που η εθνική
νομοθεσία δεν επιτρέπει τη
συμμόρφωση του ομίλου
προς τους BCR.

ΝΑΙ ΟΧΙ Άρθρο 47
παράγραφος
2 στοιχείο ιγ)
του ΓΚΠΔ

 Να διασφαλιστεί η εκπλήρωση του
καθήκοντος αναφοράς θα γίνεται
ενώπιον ΕΑ εντός του ΕΟΧ.


