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Euroopan tietosuojaneuvosto, joka

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä ’yleinen tietosuoja-asetus’)
63 artiklan, 64 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 47 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sekä erityisesti sen liitteen XI ja
pöytäkirjan 37, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 6. heinäkuuta 2018 annetulla ETA:n sekakomitean
päätöksellä N:o 154/2018,

ottaa huomioon 25 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyn työjärjestyksensä 10 ja 22 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan tietosuojaneuvoston (jäljempänä ’tietosuojaneuvosto’) päätehtävänä on varmistaa
yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukainen soveltaminen Euroopan talousalueella. Siksi
tietosuojaneuvosto antaa yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla
lausunnon aina, kun valvontaviranomainen aikoo hyväksyä yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklassa
tarkoitetut yritystä koskevat sitovat säännöt.

(2) Tietosuojaneuvosto kannattaa yritysten pyrkimyksiä ylläpitää yleisen tietosuoja-asetuksen
edellyttämää vaatimustasoa globaalissa ympäristössä ja antaa siitä niille tunnustusta. Direktiivistä
95/46/EY saadun kokemuksen perusteella tietosuojaneuvosto vahvistaa, että yritystä koskevilla
sitovilla säännöillä on tärkeä tehtävä kansainvälisten siirtojen ohjaamisessa ja että se on sitoutunut
tukemaan yrityksiä sitovien sääntöjen laatimisessa. Tämä on myös lausunnon tavoitteena. Siinä
otetaan lisäksi huomioon suojan tason vahvistaminen yleisellä tietosuoja-asetuksella, mikä heijastuu
asetuksen 47 artiklan vaatimuksissa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa myös annettiin Euroopan
tietosuojaneuvostolle tehtäväksi antaa lausunto toimivaltaisen valvontaviranomaisen
päätösehdotuksesta, joka koskee yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksymistä. Tämän
tietosuojaneuvoston tehtävän tarkoituksena on varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen
yhdenmukainen soveltaminen valvontaviranomaisten, rekisterinpitäjien ja henkilötietojen
käsittelijöiden osalta.

(3) Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 1 kohdassa todetaan, että jollei 45 artiklan 3 kohdan
mukaista päätöstä ole tehty, rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä voi siirtää henkilötietoja
kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle vain, jos kyseinen rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet ja jos rekisteröidyillä on
käytettävissään täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Konserni tai
yritysryhmä, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, voi toteuttaa tällaiset suojatoimet
käyttämällä oikeudellisesti sitovia yritystä koskevia sääntöjä, joissa nimenomaisesti annetaan
rekisteröidyille täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja jotka täyttävät tietyt vaatimukset (yleisen
tietosuoja-asetuksen 46 artikla). Yritystä koskevissa sitovissa säännöissä on täsmennettävä vähintään
yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 2 kohdassa esitetyt erityiset vaatimukset. Toimivaltaisen
valvontaviranomaisen on hyväksyttävä yritystä koskevat sitovat säännöt yleisen tietosuoja-asetuksen
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63 artiklassa ja 64 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin
mukaisesti, mikäli yritystä koskevat sitovat säännöt täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklassa
asetetut ehdot sekä vaatimukset, jotka on asetettu 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän1

asiaankuuluvissa valmisteluasiakirjoissa, joita Euroopan tietosuojaneuvosto on kannattanut.

(4) Kyseisen 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän asiakirjassa WP257 rev.012, sellaisena kuin
Euroopan tietosuojaneuvosto on sitä kannattanut, esitetään tiedot, joiden on sisällyttävä
henkilötietojen käsittelijöiden yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin, mukaan lukien tarvittaessa
konsernin sisäiseen sopimukseen ja hakemukseen. Tietosuojaneuvoston hyväksymässä 29 artiklan
mukaisen tietosuojatyöryhmän asiakirjassa WP265 annetaan hakijoille suosituksia, jotka auttavat niitä
osoittamaan, miten yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan ja asiakirjan WP257 rev.01 vaatimukset
täytetään. Tietosuojaneuvostoon sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001 yleisen tietosuoja-
asetuksen 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5) Koska yritystä koskevissa sitovissa säännöissä on 47 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä erityisiä
ominaisuuksia, kutakin hakemusta olisi käsiteltävä erikseen eikä se saisi vaikuttaa minkään muiden
yritystä koskevien sitovien sääntöjen arviointiin. Tietosuojaneuvosto muistuttaa, että yritystä koskevat
sitovat säännöt olisi yksilöitävä siten, että niissä otetaan huomioon sen konsernin rakenne, johon niitä
sovelletaan, ja käsittely, jossa niitä sovelletaan, sekä toimintalinjat ja menettelyt, joita henkilötietojen
suojaamiseksi on käytössä.3

(6) Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 3 kohdan ja
tietosuojaneuvoston työjärjestyksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kahdeksan viikon kuluessa siitä,
kun puheenjohtaja on päättänyt, että asiakirjoissa ei ole puutteita. Määräaikaa voidaan jatkaa
tietosuojaneuvoston puheenjohtajan päätöksellä kuudella viikolla asian monimutkaisuuden vuoksi.

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1 TIIVISTELMÄ TOSISEIKOISTA

1. Asiakirjassa WP263 rev.01 esitetyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti Irlannin
tietosuojaviranomainen, joka on yritystä koskevien sitovien sääntöjen käsittelystä vastaava johtava
valvontaviranomainen, arvioi konsernin Reinsurance Group of America luonnoksen henkilötietojen
käsittelijän yritystä koskeviksi sitoviksi säännöiksi.

2. Irlannin valvontaviranomainen on toimittanut päätösehdotuksensa, joka koskee konsernin
Reinsurance Group of America luonnosta henkilötietojen käsittelijän yritystä koskeviksi sitoviksi
säännöiksi, ja pyytänyt tietosuojaneuvostolta lausuntoa yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 1

1 Direktiivin 95/46/EY 29 artiklan nojalla perustettu yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva
työryhmä.
2 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän valmisteluasiakirja taulukosta, jossa esitetään tiedot ja periaatteet,
jotka yritystä koskevissa sitovissa säännöissä on oltava, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna ja
hyväksyttynä 6. helmikuuta 2018, WP257 rev.01.
3 Tämä näkemys ilmaistiin 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 24. kesäkuuta 2008 annetussa
valmisteluasiakirjassa yritystä koskevien sitovien sääntöjen rakennetta koskevasta kehyksestä, WP154.
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kohdan f alakohdan mukaisesti 18.2.2020. Päätös siitä, että asiakirjoissa ei todettu olevan puutteita,
tehtiin 26.3.2020.

2 ARVIOINTI

3. Euroopan tietosuojaneuvosto toteaa, että konserni Reinsurance Group of America on toimittanut vain
yhden konsernin sisäisen sopimuksen, joka koskee yhteisesti sekä rekisterinpitäjille että
henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettuja yritystä koskevia sitovia sääntöjä. Koska Reinsurance Group
of America on toimittanut kahdet erilliset sitovat säännöt liitteineen, ja konsernin sisäinen sopimus
tekee selkeän eron asiaa koskevissa säännöksissään, Euroopan tietosuojaneuvosto katsoo, ettei tältä
osin ole tarvetta toimittaa muita asiakirjoja.

4. Konsernin Reinsurance Group of America luonnosta henkilötietojen käsittelijän yritystä koskeviksi
sitoviksi säännöiksi sovelletaan sellaisiin ETA-alueelta peräisin oleviin henkilötietoihin, joita
käsittelevät konsernin jäsenet, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä muun kuin Reinsurance
Group of American lukuun ja sen ohjeiden mukaisesti. Asianomaisia rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka
ovat ensisijaisia yksilöllisen vakuutuksen tai ryhmävakuutuksen ja eläkevakuutuksen sopijaosapuolia
tai edunsaajia, sekä nykyiset ja entiset työntekijät, työnhakijat, yksittäiset konsultit ja riippumattomat
toimeksisaajat, joiden henkilötietoja Reinsurance Group of America voi käsitellä rekisterinpitäjän
puolesta.

5. Konsernin Reinsurance Group of America luonnos henkilötietojen käsittelijän yritystä koskeviksi
sitoviksi säännöiksi on arvioitu tietosuojaneuvoston määräämien menettelyjen mukaisesti. Euroopan
tietosuojaneuvostossa kokoontuneet valvontaviranomaiset ovat todenneet, että konsernin
Reinsurance Group of America luonnoksessa henkilötietojen käsittelijän yritystä koskeviksi sitoviksi
säännöiksi on kaikki tiedot, joita edellytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklassa ja asiakirjassa
WP257 rev.01, Irlannin valvontaviranomaisten tietosuojaneuvostolle lausuntoa varten toimittaman
päätösehdotuksen mukaisesti. Tietosuojaneuvostolla ei näin ollen ole huomioita, jotka vaatisivat
toimenpiteitä.

3 PÄÄTELMÄT/SUOSITUKSET

6. Kun otetaan huomioon edellä mainittu ja sitoumukset, joita konsernin osapuolet tekevät
allekirjoittamalla konsernin Reinsurance Group of America sisäisen sopimuksen yritystä koskevista
sitovista säännöistä, tietosuojaneuvosto katsoo, että Irlannin valvontaviranomaisen päätösehdotus
voidaan hyväksyä sellaisenaan, koska kyseiset säännöt varmistavat asianmukaiset suojatoimet, joilla
varmistetaan, että tämän asetuksen takaamaa luonnollisten henkilöiden suojan tasoa ei heikennetä,
kun henkilötietoja siirretään ja käsitellään konsernin kolmansissa maissa sijaitsevien jäsenten
toimesta. Euroopan tietosuojaneuvosto muistuttaa myös yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan
2 kohdan k alakohdan ja asiakirjan WP257 rev.01 säännöksistä, joiden mukaisesti hakija voi muuttaa
tai päivittää yritystä koskevia sitovia säännöksiä, esimerkiksi päivittää luetteloa konsernin jäsenistä,
joihin yritystä koskevia sitovia sääntöjä sovelletaan.

4 LOPPUHUOMAUTUKSET

7. Tämä lausunto osoitetaan Irlannin valvontaviranomaiselle ja se julkaistaan yleisen tietosuoja-
asetuksen 64 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti.
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8. Yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti Irlannin valvontaviranomainen
ilmoittaa puheenjohtajalle vastauksensa tähän lausuntoon kahden viikon kuluessa lausunnon
vastaanottamisesta.

9. Yleisen tietosuoja-asetuksen 70 artiklan 1 kohdan y alakohdan mukaisesti Irlannin
valvontaviranomainen ilmoittaa lopullisesta päätöksestä tietosuojaneuvostolle, joka sisällyttää sen
rekisteriinsä päätöksistä, jotka on tehty yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto

Puheenjohtaja

(Andrea Jelinek)


