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Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā 63. pantu, 64. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 47. pantu Eiropas Parlamenta un
Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā —
GDPR),

ņemot vērā EEZ līgumu un jo īpaši tā XI pielikumu un 37. protokolu, kas grozīts ar EEZ apvienotās
komitejas 2018. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 154/2018,

ņemot vērā 10. un 22. pantu 2018. gada 25. maija reglamentā, kas pēdējo reizi grozīts un pieņemts
2019. gada 10. septembrī,

tā kā:

(1) Kolēģijas galvenais uzdevums ir nodrošināt Regulas 2016/679 (turpmāk — GDPR) konsekventu
piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā. Šajā sakarā no GDPR 64. panta 1. punkta f) apakšpunkta
izriet, ka kolēģija sniedz atzinumu gadījumos, kad uzraudzības iestāde (SA) vēlas apstiprināt saistošos
uzņēmuma noteikumus (BCR) GDPR 47. panta izpratnē.

(2) Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) atzinīgi vērtē un apstiprina uzņēmumu centienus uzturēt
GDPR standartus globālā vidē. Pamatojoties uz pieredzi saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, EDAK apstiprina
BCR nozīmi personas datu starptautiskas nosūtīšanas formulēšanā un tās centienus atbalstīt
uzņēmumus to BCR izveidē. Šā atzinuma nolūks ir atbalstīt šo mērķi, un tajā ņemts vērā, ka GDPR
uzlaboja aizsardzības līmeni, kā atspoguļots GDPR 47. panta prasībās, un arī uzticēja EDAK izdot
atzinumu par kompetentās uzraudzības iestādes (BCR vadošās uzraudzības iestādes) lēmuma projektu,
kura mērķis ir apstiprināt BCR. Šā EDAK uzdevuma mērķis ir nodrošināt GDPR konsekventu
piemērošanu, ko cita starpā veic arī uzraudzības iestādes, pārziņi un apstrādātāji.

(3) Saskaņā ar GDPR 46. panta 1. punktu, ja nav pieņemts lēmums saskaņā ar 45. panta 3. punktu,
pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai uz starptautisku organizāciju tikai
tad, ja pārzinis vai apstrādātājs ir sniedzis atbilstošas garantijas, un ar nosacījumu, ka datu subjektiem
ir pieejamas īstenojamas datu subjekta tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.  Uzņēmumu
grupa vai uzņēmējsabiedrību grupa, kas iesaistīta kopīgā saimnieciskā darbībā, var nodrošināt šādas
garantijas, izmantojot juridiski saistošus BCR, kas skaidri piešķir īstenojamas tiesības par datu
subjektiem un ievēro vairākas prasības (GDPR 46. pants). GDPR uzskaitītās konkrētās prasības ir
minimālās prasības, kas BCR jāprecizē (GDPR 47. panta 2. punkts). BCR ir jāsaņem apstiprinājums no
kompetentās uzraudzības iestādes (“kompetentās SA”) saskaņā ar GDPR 63. pantā un 64. panta
1. punkta f) apakšpunktā izklāstīto konsekvences mehānismu, ja BCR atbilst GDPR 47. pantā
izklāstītajiem nosacījumiem, un saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas 29. panta darba grupas1

attiecīgajos darba dokumentos, ko apstiprinājusi EDAK.

1 Darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kas izveidota ar Direktīvas 95/46/EK
29. pantu.
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(4) Ar 29. panta darba grupas dokumentu WP256 rev.012, ko apstiprinājusi EDAK, nodrošina
elementus, kas pārziņiem nepieciešami attiecībā uz BCR, tostarp attiecīgā gadījumā uzņēmuma iekšējo
nolīgumu un pieteikuma veidlapu. Ar 29. panta darba grupas dokumentu WP264, ko apstiprinājusi
EDAK, pieteikuma iesniedzējiem nodrošina ieteikumus, lai palīdzētu viņiem uzskatāmi parādīt, kā
atbilst GDPR 47. panta un WP256 rev01 prasībām. Turklāt WP264 informē pieteikuma iesniedzējus par
to, ka uz jebkuru iesniegto dokumentāciju attiecas pieprasījumi par piekļuvi dokumentiem saskaņā ar
uzraudzības iestāžu valstu tiesību aktiem. Saskaņā ar GDPR 76. panta 2. punktu uz EDAK attiecas Regula
Nr. 1049/2001.

(5) Ņemot vērā BCR specifiskās iezīmes, kas norādītas 47. panta 1. un 2. punktā, katrs pieteikums ir
jāizskata individuāli un neskarot jebkuru citu saistošo uzņēmuma noteikumu novērtējumu. EDAK
atgādina, ka BCR ir jāpielāgo tā, lai tajos tiktu ņemta vērā to uzņēmumu grupas struktūra, kuriem tos
piemēro, to veiktā apstrāde un tajos ieviestā personas datu aizsardzības politika un procedūras.3

(6) EDAK atzinumu pieņem saskaņā ar GDPR 64. panta 3. punktu, lasot to kopā ar EDAK reglamenta
10. panta 2. punktu, astoņu nedēļu laikā pēc tam, kad priekšsēdētāja ir nolēmusi, ka dokumentācija ir
pilnīga. Kad EDAK priekšsēdētāja ir pieņēmusi lēmumu, šo periodu var pagarināt par sešām nedēļām,
ņemot vērā jautājuma sarežģītību.

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU ATZINUMU:

1 FAKTU KOPSAVILKUMS

1. Saskaņā ar sadarbības procedūru, kā izklāstīts WP263 rev.01, Equinix Inc. pārziņa BCR projektu
pārskatīja Apvienotās Karalistes Informācijas komisāre (Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde) kā
BCR vadošā uzraudzības iestāde.

2. Apvienotās Karalistes Informācijas komisāre iesniedza savu lēmuma projektu par Equinix Inc. BCR,
2019. gada 25. septembrī prasot kolēģijas atzinumu saskaņā ar GDPR 64. panta 1. punkta
f) apakšpunktu. Lēmums par lietas pabeigtību tika pieņemts 2019. gada 25. septembrī.

2 NOVĒRTĒJUMS

3. Equinix Inc. BCR projekts, kas ietverts vispārējā privātuma politikā un tās papildinājumos, aptver
personas datus, kas nosūtīti no Equinix Inc. vienībām EEZ uz grupas vienībām ārpus EEZ un ko šīs
vienības ir apstrādājušas ārpus EEZ. Datu subjektu saistītās kategorijas ietver darbiniekus un darījumu
kontaktus, proti, piegādātājus un pārdevējus.

2 29. panta darba grupa, Darba dokuments, kurā sniegta tabula ar elementiem un principiem, kas atrodami
saistošajos uzņēmuma noteikumos, un kurš pēdējo reizi pārskatīts un pieņemts 2018. gada 6. februārī,
WP 256 rev.01.
3 Šādu viedokli pauda 29. panta darba grupa Darba dokumentā, ar ko izveido sistēmu saistošo uzņēmuma
noteikumu struktūrai un kas pieņemts 2008. gada 24. jūnijā, WP154.
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4. Uzņēmums var personas datu apstrādei un nosūtīšanai piemērot atšķirīgus standartus, kuri nav iekļauti
šajā BCR projektā, savukārt šie standarti var tikt iekļauti tajā pašā dokumentā, t. i., vispārējā privātuma
politikā.

5. Equinix BCR ir rūpīgi pārbaudīti atbilstoši EDAK noteiktajām procedūrām. Uzraudzības iestādes, kas
pulcējas EDAK, ir secinājušas, ka Equinix BCR satur visus elementus, kas nepieciešami atbilstoši GDPR
47. pantam un WP256 rev01, saskaņā ar Apvienotās Karalistes Informācijas komisāres lēmuma
projektu, kas iesniegts EDAK atzinuma saņemšanai. Tāpēc EDAK nav bažu, kas būtu jākliedē.

3 SECINĀJUMI/IETEIKUMI

6. Ņemot vērā iepriekš minēto un saistības, ko Equinix Inc. uzņemsies, parakstot Equinix uzņēmuma
iekšējo nolīgumu par saistošajiem uzņēmuma noteikumiem, EDAK uzskata, ka Apvienotās Karalistes
Informācijas komisāres lēmuma projektu par Equinix grupas saistošajiem uzņēmuma noteikumiem var
pieņemt tādu, kāds tas ir, jo ar šiem noteikumiem paredz atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai
nodrošinātu, ka ar šo regulu garantētais fizisku personu aizsardzības līmenis nepazemināsies, kad
personas datus nosūtīs un apstrādās grupas locekļi trešās valstīs. Visbeidzot, EDAK arī atgādina par
noteikumiem, kas ietverti GDPR 47. panta 2. punkta k) apakšpunktā un WP 256 rev.01 un kas paredz
nosacījumus, saskaņā ar kuriem pieteikuma iesniedzējs var grozīt vai atjaunināt BCR, tostarp atjaunināt
BCR grupas locekļu sarakstu.

4 NOBEIGUMA PIEZĪMES

7. Šis atzinums ir adresēts Apvienotās Karalistes Informācijas komisārei, un tas tiks publiskots saskaņā ar
GDPR 64. panta 5. punkta b) apakšpunktu.

8. Saskaņā ar GDPR 64. panta 7. un 8. punktu Informācijas komisāre sniedz priekšsēdētājai atbildi uz šo
atzinumu divu nedēļu laikā pēc atzinuma saņemšanas.

9. Saskaņā ar GDPR 70. panta 1. punkta y) apakšpunktu Informācijas komisāre paziņo galīgo lēmumu
kolēģijai, lai to iekļautu reģistrā ar lēmumiem, kas risināti ar konsekvences mehānismu.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā

priekšsēdētāja

(Andrea Jelinek)


