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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας Δεδομένων
Έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού 2018/1725, της 23ης Οκτωβρίου 2018,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και
της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (στο εξής: EUDPR),

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37, όπως
τροποποιήθηκαν με την απόφαση αριθ. 154/2018 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της
6ης Ιουλίου 20181,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος ή εκτελούντων την
επεξεργασία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή «ΓΚΠΔ») θεσπίζει, στο
άρθρο 28, σειρά διατάξεων σχετικά με τη σύναψη ειδικής σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων
μερών, καθώς και υποχρεωτικές διατάξεις που θα πρέπει να ενσωματώνονται σε αυτήν.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία από τον εκτελούντα την
επεξεργασία διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του
κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας και καθορίζει ένα σύνολο συγκεκριμένων πτυχών για τη ρύθμιση της συμβατικής
σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το
αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων. Το
άρθρο 28 παράγραφος 4 προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις, όταν ο εκτελών την επεξεργασία
προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας
για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ, με την επιφύλαξη ατομικής σύμβασης μεταξύ του
υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η σύμβαση ή η άλλη νομική πράξη
που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ μπορεί να βασίζεται, εν όλω ή
εν μέρει, σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Οι εν λόγω τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες πρέπει
να θεσπίζονται για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

1 Οι αναφορές σε «κράτη μέλη» σε όλη την παρούσα γνωμοδότηση θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα
«κράτη μέλη του ΕΟΧ».



Εγκρίθηκε 5

4. Το άρθρο 28 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου
και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2.

5. Ο EUDPR θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης
και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ
των εν λόγω οργάνων και οργανισμών ή προς άλλους αποδέκτες εγκατεστημένους στην Ένωση.

6. Το άρθρο 29 παράγραφοι 3, 4 και 7 του EUDPR περιέχει παρόμοιες απαιτήσεις με εκείνες που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3, 4 και 7 του ΓΚΠΔ. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί συνεκτική προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση και προς όφελος της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, οι κανόνες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει ο
δημόσιος τομέας των κρατών μελών εναρμονίστηκαν, στο μέτρο του δυνατού, με τους κανόνες
προστασίας δεδομένων που εφαρμόζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης.

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

7. Στις 12 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε:

 σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες
μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία για τα θέματα που
αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 29
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (στο εξής: σχέδιο απόφασης)·

 σχέδιο παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία για τα
θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και
στο άρθρο 29 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (στο εξής: σχέδιο ΤΣΡ)·

8. Την ίδια ημέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της
Επιτροπής και το παράρτημά της σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

9. Στις 12 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) να εκδώσουν κοινή
γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 42 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (EUDPR)
σχετικά με τις δύο αυτές δέσμες σχεδίων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και τις αντίστοιχες
εκτελεστικές πράξεις.

10. Για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ αποφάσισαν να εκδώσουν δύο χωριστές γνωμοδοτήσεις
για τις δύο αυτές δέσμες ΤΣΡ.

11. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας γνωμοδότησης περιορίζεται στο σχέδιο απόφασης και
στο σχέδιο ΤΣΡ μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία για τα θέματα
που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ και στο άρθρο 29 παράγραφοι 3 και 4
του EUDPR.
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3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΣΡ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

12. Σε κάθε δέσμη ΤΣΡ πρέπει να διευκρινίζονται περαιτέρω οι διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και στο άρθρο 29 του EUDPR. Η γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ αποσκοπεί
στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της ορθής εφαρμογής του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ όσον αφορά
το υποβληθέν σχέδιο ΤΣΡ που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 29 παράγραφος 7 του EUDPR.

13. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι δεν αρκεί οι ρήτρες να επαναλαμβάνουν απλώς τις διατάξεις
του άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ και του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 του EUDPR για
να αποτελέσουν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ αποφάσισαν
να αναλύσουν το έγγραφο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των προσαρτημάτων. Κατά τη
γνώμη του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ, σε μια σύμβαση δυνάμει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 29
του EUDPR θα πρέπει να καθορίζεται περαιτέρω και να διευκρινίζεται ο τρόπος τήρησης των
διατάξεων. Υπό το πρίσμα αυτό αναλύονται τα σχέδια ΤΣΡ που υποβλήθηκαν στο ΕΣΠΔ και στον ΕΕΠΔ
για γνωμοδότηση.

14. Οι θεσπισθείσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες αποτελούν ένα σύνολο εγγυήσεων που πρέπει
να χρησιμοποιούνται ως έχουν, δεδομένου ότι προορίζονται για την προστασία των υποκειμένων
των δεδομένων και τον μετριασμό συγκεκριμένων κινδύνων που συνδέονται με τις θεμελιώδεις
αρχές της προστασίας των δεδομένων.

15. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν εν γένει τη θέσπιση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ως ισχυρού
εργαλείου λογοδοσίας που διευκολύνει τη συμμόρφωση των υπευθύνων επεξεργασίας και των
εκτελούντων την επεξεργασία με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ΓΚΠΔ και του EUDPR.

16. Το ΕΣΠΔ έχει ήδη εκδώσει γνώμες σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που
καταρτίστηκαν από την εποπτική αρχή της Δανίας2 και την εποπτική αρχή της Σλοβενίας3.

17. Για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν θερμά την
προβλεπόμενη θέσπιση από την Επιτροπή ΤΣΡ που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

18. Πράγματι, θα εφαρμόζεται η ίδια δέσμη ΤΣΡ ανεξάρτητα από το αν η σχέση αυτή αφορά ιδιωτικούς
φορείς, δημόσιες αρχές των κρατών μελών ή θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ. Αυτές οι ΤΣΡ σε
επίπεδο ΕΕ θα εξασφαλίσουν περαιτέρω εναρμόνιση και ασφάλεια δικαίου.

19. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν επίσης το γεγονός ότι η ίδια δέσμη ΤΣΡ θα πρέπει να εφαρμόζεται
όσον αφορά τη σχέση μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία που
υπόκεινται στον ΓΚΠΔ και στον EUDPR αντίστοιχα.

2 Γνώμη 14/2019 σχετικά με το σχέδιο Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που υποβλήθηκε από την εποπτική
αρχή της Δανίας (άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ):
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinion_201914_dk_scc_el.pdf.
3 Γνώμη 17/2020 σχετικά με το σχέδιο Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που υποβλήθηκε από την εποπτική
αρχή της Σλοβενίας (άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ): https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/opinjoni-tal-bord-art-64/opinion-172020-draft-standard-contractual_el.
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3.2 Επεξήγηση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε και της δομής του εγγράφου

20. Για λόγους σαφήνειας, η παρούσα γνωμοδότηση περιλαμβάνει i) ένα βασικό μέρος στο οποίο
περιγράφονται λεπτομερώς οι γενικές παρατηρήσεις που επιθυμούν να διατυπώσουν το ΕΣΠΔ και ο
ΕΕΠΔ και ii) ένα παράρτημα στο οποίο διατυπώνονται παρατηρήσεις περισσότερο τεχνικής φύσης οι
οποίες αφορούν άμεσα το σχέδιο απόφασης και το σχέδιο ΤΣΡ, προκειμένου να παρασχεθούν
ορισμένα παραδείγματα πιθανών τροποποιήσεων. Δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ των γενικών και
των τεχνικών παρατηρήσεων.

21. Επιπλέον, οι κύριες παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο απόφασης και το σχέδιο ΤΣΡ παρουσιάζονται
σε δύο χωριστά τμήματα. Όπου χρειάζεται, χρησιμοποιούνται παραπομπές προκειμένου να
εξασφαλιστεί συνέπεια.

22. Για λόγους συνέπειας, χρησιμοποιούνται επίσης, όπου απαιτείται, παραπομπές στην κοινή
γνωμοδότηση 02/2021 του ΕΣΠΔ–ΕΕΠΔ σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

4.1 Κύριες παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο απόφασης

4.1.1 Πεδίο εφαρμογής της απόφασης και σύνδεση με την άλλη δέσμη σχεδίων ΤΣΡ για τις
διαβιβάσεις

23. Το άρθρο 2 του σχεδίου απόφασης προβλέπει ότι «οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες όπως
προβλέπονται στο παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συμβάσεις μεταξύ υπευθύνου
επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασμό του, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία
υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725».

24. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου αυτού αποτελεί πηγή
ανασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις καταστάσεις στις οποίες οι οντότητες θα μπορούν να
βασίζονται σε αυτές τις ΤΣΡ.

25. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ αντιλαμβάνονται ότι πρόθεση της Επιτροπής είναι οι εν λόγω ΤΣΡ να
προορίζονται μόνο να καλύψουν καταστάσεις εντός της ΕΕ και ότι οι εν λόγω ρήτρες δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση διαβίβασης κατά την έννοια του κεφαλαίου V. Στις περιπτώσεις
αυτές, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει μάλλον να βασίζονται στη χωριστή δέσμη τυποποιημένων
συμβατικών ρητρών που έχει θεσπιστεί για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και η οποία προορίζεται επίσης να καλύψει
τις απαιτήσεις του άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ (στο εξής: ΤΣΡ για τη διαβίβαση).

26. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι το σχέδιο απόφασης δεν παρέχει επαρκή σαφήνεια στα
συμβαλλόμενα μέρη και ότι πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια και να περιγραφεί λεπτομερώς το
ακριβές πεδίο εφαρμογής της απόφασης σε ειδική αιτιολογική σκέψη του σχεδίου απόφασης, για
παράδειγμα πριν από την υφιστάμενη αιτιολογική σκέψη 10 του σχεδίου απόφασης.

27. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 2 του σχεδίου
απόφασης δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής σε καταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ για μια συγκεκριμένη
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δραστηριότητα επεξεργασίας μπορούν να είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 3
παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν οι εν λόγω ΤΣΡ θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση αυτή.

28. Τέλος, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι μάλλον της γνώμης ότι ο επιδιωκόμενος περιορισμός στις
καταστάσεις εντός της ΕΕ δεν είναι δικαιολογημένος. Για παράδειγμα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ δεν
βλέπουν κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει οι οντότητες να βασίζονται σε αυτές τις ΤΣΡ —
για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ— αν ένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη δεν υπόκειται στον ΓΚΠΔ για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας,
αλλά βρίσκεται σε κατάλληλη χώρα. Αν το πεδίο εφαρμογής των ΤΣΡ διευρυνθεί για να καλύπτει
περιπτώσεις που αφορούν διαβιβάσεις εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να καταστεί σαφές στα
συμβαλλόμενα μέρη ότι οι εν λόγω ΤΣΡ θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 του EUDPR, αλλά όχι
με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ ή τον EUDPR, για παράδειγμα σχετικά με τους
κανόνες που αφορούν τις διεθνείς διαβιβάσεις.

29. Κατά την άποψη του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ, είναι επίσης σημαντικό να εξηγηθούν σαφώς στην απόφαση
η σύνδεση και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής της δέσμης ΤΣΡ και των ΤΣΡ για τη διαβίβαση. Θα
πρέπει να καταστεί σαφές στα συμβαλλόμενα μέρη, ήδη στο κείμενο της απόφασης, ότι, όταν τα
συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να επωφεληθούν από ΤΣΡ βάσει τόσο του άρθρου 28
παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ όσο και του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, τότε πρέπει να
βασίζονται στις ΤΣΡ για τη διαβίβαση.

4.2 Κύριες παρατηρήσεις σχετικά με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης της
Επιτροπής

4.2.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (ρήτρα 1 του σχεδίου ΤΣΡ)

30. Η ρήτρα 1 στοιχείο α) του σχεδίου ΤΣΡ ορίζει ότι σκοπός των ΤΣΡ είναι η διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και τον EUDPR. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι τα
συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, κατά την υπογραφή των ρητρών, θα πρέπει να μπορούν να
επιλέγουν παραπομπές είτε στον ΓΚΠΔ είτε στον EUDPR ανάλογα με τον σχετικό κανονισμό που
εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους.

31. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι οντότητες που χρησιμοποιούν ΤΣΡ βάσει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ δεν θα
χρησιμοποιούν παραπομπή στον EUDPR στις οικείες ΤΣΡ και οι οντότητες που βασίζονται στο
άρθρο 29 του EUDPR θα αποφεύγουν τις παραπομπές στον ΓΚΠΔ. Αυτό θα συμβάλει στην
αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που συχνά είναι λιγότερο
εξοικειωμένα με τους εν λόγω κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή, οι ΤΣΡ θα πρέπει να διευκρινίζουν
ότι η επιλογή αυτή είναι δυνατή και να προσαρμόζουν αναλόγως τη σύνταξη των ΤΣΡ.

32. Όπως προβλέπεται στη ρήτρα 1 στοιχεία β) και γ) και σύμφωνα με τη ρήτρα 5 [ρήτρα σύνδεσης
(docking clause)], περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία,
που απαριθμούνται στο παράρτημα I, μπορούν να είναι συμβαλλόμενα μέρη των ΤΣΡ για την
επεξεργασία που προσδιορίζεται στο παράρτημα II. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εκτιμούν ότι, στην
περίπτωση πολλών συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση, οι ΤΣΡ (και τα παραρτήματά τους) θα
πρέπει να απαιτούν από τα μέρη να διευκρινίζουν και να οριοθετούν περαιτέρω την κατανομή των
αρμοδιοτήτων και να υποδεικνύουν σαφώς τι είδους επεξεργασία διενεργείται από ποιον ή ποιους
εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό ποιου/ποιων υπευθύνων επεξεργασίας και για ποιους
σκοπούς. Η τρέχουσα διατύπωση των εν λόγω ρητρών των ΤΣΡ και των παραρτημάτων μπορεί να
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οδηγήσει σε σύγχυση ως προς τον χαρακτηρισμό και τον ρόλο κάθε οντότητας σε σχέση με μια
συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας, δεδομένης ιδίως της δυνατότητας προσθήκης ρήτρας σύνδεσης.

4.2.2 Αμετάβλητος χαρακτήρας (ρήτρα 2 του σχεδίου ΤΣΡ)

33. Σύμφωνα με τη ρήτρα 2 στοιχείο β) του σχεδίου ΤΣΡ, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μην τις
τροποποιήσουν, εκτός αν οι πρόσθετες ρήτρες «δεν έρχονται σε αντίθεση, άμεσα ή έμμεσα» με τις
ΤΣΡ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους
εκτελούντες την επεξεργασία, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσαν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος
των ρητρών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έρχονται σε αντίθεση άμεσα ή έμμεσα με τις ΤΣΡ.
Οι διευκρινίσεις αυτές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αναφέρουν ότι οι ρήτρες που έρχονται σε
αντίθεση με τις ΤΣΡ είναι εκείνες που υπονομεύουν ή επηρεάζουν αρνητικά τις υποχρεώσεις στο
πλαίσιο των ΤΣΡ ή εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που περιέχονται στις ΤΣΡ. Για
παράδειγμα, ρήτρες που επιτρέπουν στους εκτελούντες την επεξεργασία να χρησιμοποιούν τα
δεδομένα για δικούς τους σκοπούς θα ήταν αντίθετες με την υποχρέωση του εκτελούντος την
επεξεργασία να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για λογαριασμό του
υπευθύνου επεξεργασίας και για τους σκοπούς και με τα μέσα που προσδιορίζονται από αυτόν.

4.2.3 Ρήτρα σύνδεσης (ρήτρα 5 του σχεδίου ΤΣΡ)

34. Η ρήτρα 5 του σχεδίου ΤΣΡ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οντότητα να προσχωρήσει στις ΤΣΡ και, ως
εκ τούτου, να καταστεί νέο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή ως
εκτελών την επεξεργασία. Όπως προαναφέρθηκε, ο χαρακτηρισμός και ο ρόλος αυτού του νέου
συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα παραρτήματα και θα
πρέπει να ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να διευκρινίζουν και να οριοθετούν περαιτέρω την
κατανομή των αρμοδιοτήτων και να υποδεικνύουν σαφώς τι είδους επεξεργασία διενεργείται από
ποιον ή ποιους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό ποιου ή ποιων υπευθύνων
επεξεργασίας και για ποιους σκοπούς.

35. Η ρήτρα 5 στοιχείο α) εξαρτά την προσχώρηση νέων συμβαλλομένων μερών στις ΤΣΡ από τη
συμφωνία όλων των άλλων μερών. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες στην πράξη, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσαν να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να
εκφράσουν τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη τη συμφωνία τους (αν θα πρέπει να είναι γραπτή ή όχι, η
προθεσμία για την παροχή της εν λόγω συμφωνίας, οι πληροφορίες που απαιτούνται πριν από τη
συμφωνία). Επίσης, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσαν να διευκρινιστεί αν και με ποιον τρόπο
πρέπει να εκφράζεται η εν λόγω συμφωνία από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ανεξάρτητα από τον
χαρακτηρισμό και τον ρόλο τους στην επεξεργασία.

4.2.4 Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών (ρήτρα 7 του σχεδίου ΤΣΡ)

36. Παρόλο που ο τίτλος της εν λόγω ρήτρας είναι «Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών», η ρήτρα 7
στοιχείο α) στην παρούσα μορφή της αναφέρεται μόνο στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον
εκτελούντα την επεξεργασία. Το άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι η σύμβαση του
υπευθύνου επεξεργασίας / εκτελούντος την επεξεργασία καθορίζει τα δικαιώματα, αλλά και τις
υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να
προστεθεί στην εν λόγω ρήτρα αναφορά στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον υπεύθυνο
επεξεργασίας, για λόγους πληρότητας και μεγαλύτερης σαφήνειας. Για παράδειγμα, πριν από τη
ρήτρα 7 στοιχείο α) θα μπορούσε να προστεθεί η ακόλουθη περίοδος: «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς
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και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι υπεύθυνος να
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων και τις ρήτρες
(συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
έχει ανατεθεί στον εκτελούντα την επεξεργασία βασίζεται σε νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 6
του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 5 του EUDPR)».

37. Η ρήτρα 7 στοιχείο α) προβλέπει επίσης ότι στο παράρτημα IV θα πρέπει να προσδιορίζονται οι
εντολές και ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί επίσης να δίνει μεταγενέστερες εντολές. Η
δυνατότητα του υπευθύνου επεξεργασίας να δίνει «μεταγενέστερες εντολές» είναι απαραίτητη για
την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών που
ορίζονται στις ΤΣΡ, αλλά δεν είναι απεριόριστη. Κάθε μεταγενέστερη εντολή θα πρέπει να συνάδει
με τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που ορίζονται στις ΤΣΡ.
Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς στη ρήτρα.

38. Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή με το κείμενο του άρθρου 28 παράγραφος 3
στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) του EUDPR και να συμπεριληφθεί
η εν λόγω υποχρέωση απευθείας στη σύμβαση, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν την τροποποίηση του
τέλους της πρώτης περιόδου της ρήτρας 7 στοιχείο α) με την ακόλουθη υπογραμμισμένη διατύπωση:
«Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο
βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, εκτός αν υποχρεούται
προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο
εκτελών την επεξεργασία· σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον
υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός αν το εν
λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος».

39. Όσον αφορά την περίπτωση παράνομων εντολών που δόθηκαν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι
της γνώμης ότι η σύμβαση μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την
επεξεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις
συνέπειες και τις λύσεις που προβλέπονται σε περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία
ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι, κατά την άποψή του, η εντολή παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή
άλλες εφαρμοστέες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει τα συμβαλλόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη σύμβαση περαιτέρω
λεπτομέρειες σχετικά με τις συνέπειες της γνωστοποίησης παράνομης εντολής (π.χ. ρήτρα σχετικά
με τη δυνατότητα του εκτελούντος την επεξεργασία να αναστείλει την εκτέλεση της επηρεαζόμενης
εντολής έως ότου ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιβεβαιώσει, τροποποιήσει ή ανακαλέσει την εντολή
του, ρήτρα για την καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιμένει
σε παράνομη εντολή).

40. Όσον αφορά τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τη
ρήτρα 7.2 σχετικά με τη διαγραφή ή την επιστροφή δεδομένων, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει στην ίδια τη ρήτρα ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να
είναι σε θέση να τροποποιεί την επιλογή που πραγματοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και κατά τη λήξη της.

41. Ως γενική παρατήρηση αναφορικά με τη ρήτρα 7.3 σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επισημαίνουν ότι όλες οι υποχρεώσεις βαρύνουν τον εκτελούντα την επεξεργασία
χωρίς να προσδιορίζεται ο ρόλος του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση
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του κινδύνου που πρέπει να διενεργείται για τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τον σκοπό της
επεξεργασίας που έχει ορίσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εκτελών την
επεξεργασία ενδέχεται να μη γνωρίζει τον ακριβή σκοπό της επεξεργασίας, για παράδειγμα κατά τη
φιλοξενία δεδομένων. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παράγραφος 3 του
ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η ρήτρα θα πρέπει να συμπληρωθεί με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια της
επεξεργασίας, ο οποίος πρέπει ειδικότερα να παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον
εκτελούντα την επεξεργασία προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις.

42. Η ρήτρα 7.3 στοιχείο α) του σχεδίου ΤΣΡ προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να
γνωστοποιεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το
αργότερο εντός 48 ωρών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι μικρή σε ορισμένες περιπτώσεις και
μπορεί επίσης να προκαλέσει σύγχυση με την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει ο υπεύθυνος
επεξεργασίας να γνωστοποιήσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην
εποπτική αρχή (η οποία αρχίζει όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αντιληφθεί την παραβίαση, δηλαδή
όταν ο εκτελών την επεξεργασία τον ενημερώνει). Λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση ο εκτελών την
επεξεργασία να ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας «αμελλητί» αφού αντιληφθεί παραβίαση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ
και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να δοθεί στα συμβαλλόμενα μέρη η δυνατότητα να προβλέπουν το κατάλληλο
χρονικό πλαίσιο για την εκπλήρωση της εν λόγω απαίτησης, ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση.
Επομένως, θα πρέπει να ζητηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προσδιορίσουν στις ΤΣΡ το χρονικό
διάστημα που συμφωνήθηκε για την εν λόγω γνωστοποίηση.

43. Η ρήτρα 7.4 στοιχείο γ) του σχεδίου ΤΣΡ προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει τη
δυνατότητα να βασίζεται, για τη διενέργεια ελέγχων, σε ανεξάρτητο ελεγκτή εντεταλμένο από τον
εκτελούντα την επεξεργασία. Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3
στοιχείο η) του ΓΚΠΔ και πρέπει να εναρμονιστεί με το εν λόγω άρθρο, το οποίο προβλέπει ότι ο
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να επιτρέπει και να διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων
των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή
εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να
προτείνει ελεγκτή, αλλά η απόφαση σχετικά με τον ελεγκτή πρέπει να εναπόκειται στον υπεύθυνο
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ.

44. Η ρήτρα 7.4 στοιχείο γ) ορίζει επίσης ότι, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορίζει ανεξάρτητο
ελεγκτή, βαρύνεται με τα έξοδα και, όταν ο εκτελών την επεξεργασία αναθέτει έλεγχο, βαρύνεται με
τα έξοδα του ανεξάρτητου ελεγκτή. Δεδομένου ότι το ζήτημα της κατανομής του κόστους μεταξύ
υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία δεν ρυθμίζεται από τον ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ
και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι οποιαδήποτε αναφορά στο κόστος θα πρέπει να διαγραφεί από τη
ρήτρα αυτή.

45. Όσον αφορά τη ρήτρα 7.7 για τις διεθνείς διαβιβάσεις, και ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση
που ο εκτελών την επεξεργασία βασίζεται σε υπεργολάβο επεξεργασίας σε τρίτη χώρα, το ΕΣΠΔ και
ο ΕΕΠΔ εκφράζουν την άποψη ότι το στοιχείο β) θα μπορούσε να είναι σαφέστερο όσον αφορά τη
δυνατότητα των δύο αυτών συμβαλλόμενων μερών να υπογράψουν ενιαία δέσμη ΤΣΡ με σκοπό τη
συμμόρφωση τόσο με το κεφάλαιο V όσο και με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, αν αυτός είναι
πράγματι ο στόχος που επιθυμεί να επιτύχει η εν λόγω ρήτρα, κάτι που θα απαιτούσε περαιτέρω
αποσαφήνιση. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί αν τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει στη συνέχεια να
βασίζονται σε αυτή τη δέσμη ΤΣΡ ή στις ΤΣΡ για τη διαβίβαση που παρέχουν επίσης εγγυήσεις βάσει
του άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ.
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46. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα ήθελαν να τονίσουν ότι, παρότι η ρήτρα 7.7 στοιχείο β) αναφέρεται
μόνο στη χρήση των ΤΣΡ για τη διαβίβαση, πολλά άλλα εργαλεία διαβίβασης θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν νομίμως για την πλαισίωση των διαβιβάσεων από τον εκτελούντα την επεξεργασία
σε υπεργολάβο επεξεργασίας σε τρίτη χώρα και, ως εκ τούτου, προτείνουν τη χρήση μιας πιο γενικής
διατύπωσης όσον αφορά τα εργαλεία διαβίβασης βάσει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ.

47. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επισήμαναν επίσης την ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης του τελευταίου μέρους
του στοιχείου β) της ρήτρας 7.7, το οποίο αναφέρεται στους «όρους χρήσης» των ΤΣΡ για τη
διαβίβαση.  Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν ειδικοί όροι για
τη χρήση των ΤΣΡ για τη διαβίβαση, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι όροι αυτοί.

4.2.5 Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (ρήτρα 8 του σχεδίου ΤΣΡ)

48. Η ρήτρα φέρει επί του παρόντος τον τίτλο «Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων», ωστόσο
το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι ο τίτλος δεν αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της ρήτρας.

49. Η ρήτρα 8 στοιχεία α) και β) του σχεδίου ΤΣΡ αναφέρεται πράγματι στην υποχρέωση του
εκτελούντος την επεξεργασία να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των
δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ και στο κεφάλαιο III του EUDPR. Ωστόσο, η
ρήτρα 8 στοιχεία γ) και δ) αναφέρεται στη συνδρομή του εκτελούντος την επεξεργασία για την
εκπλήρωση άλλων ειδών υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως βάσει των άρθρων 32
έως 36 του ΓΚΠΔ και των άρθρων 33 έως 41 του EUDPR.

50. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να τροποποιηθεί ο τίτλος της εν λόγω ρήτρας σε
«Παροχή συνδρομής προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας», ώστε να αντικατοπτρίζεται η διαφορετική
συνδρομή που πρέπει να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία.

51. Εναλλακτικά, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συστήνουν στην Επιτροπή να χωρίσει τη ρήτρα σε δύο μέρη, ώστε
να γίνεται διάκριση μεταξύ της συνδρομής που πρέπει να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία:

 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα
για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπονται στο
κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ και στο κεφάλαιο III του EUDPR και

 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 32
έως 36 του ΓΚΠΔ και των άρθρων 33 έως 41 του EUDPR.

52. Επιπλέον, η ρήτρα 8 στοιχείο α) του σχεδίου ΤΣΡ προβλέπει ότι «ο εκτελών την επεξεργασία
δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για κάθε αίτημα που
λαμβάνει απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν απαντά ο ίδιος στο αίτημα αυτό, εκτός
αν και έως ότου λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας».

53. Ο ΕΕΠΔ και το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι στη ρήτρα αυτή θα πρέπει:

 να διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι απαντήσεις στα υποκείμενα των δεδομένων δίνονται
σύμφωνα με τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. σχετικά με το περιεχόμενο της
απάντησης), όπως ορίζεται στο παράρτημα IV·

 να διευκρινίζεται περαιτέρω ότι το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης του εκτελούντος την
επεξεργασία όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων για
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λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας θα πρέπει να περιγράφεται και να καθορίζεται
σαφώς στο παράρτημα VII.

54. Η ρήτρα 8 στοιχείο γ) σημείο 1), καθώς και η ρήτρα 9 στοιχείο α) απαιτούν να προσδιορίζεται η
αρμόδια εποπτική αρχή, αλλά δεν προβλέπουν την περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός
υπεύθυνοι επεξεργασίας που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση και, ως εκ τούτου,
περισσότερες της μίας αρμόδιες εποπτικές αρχές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί η
δυνατότητα αναφοράς περισσοτέρων αρμόδιων εποπτικών αρχών. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν
περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία που υπόκειται στις ρήτρες είναι διασυνοριακή και η
επικεφαλής εποπτική αρχή πρέπει να προσδιορίζεται ως αρμόδια εποπτική αρχή. Αυτό θα πρέπει
επίσης να αντικατοπτρίζεται στη ρήτρα 8 στοιχείο γ) σημείο 1) και στη ρήτρα 9 στοιχείο α).

55. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν, σε περίπτωση που οι εκτελούντες την επεξεργασία εντός της ΕΕ
δεσμεύονται από νόμους ή πρακτικές τρίτων χωρών που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις εν λόγω
ρήτρες, να αξιολογήσει η Επιτροπή αν είναι σκόπιμη μια πρόσθετη ρήτρα για την κάλυψη αυτών των
περιπτώσεων.

4.2.6 Παραρτήματα του σχεδίου ΤΣΡ

56. Οι ΤΣΡ έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται για συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων, στις
οποίες μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα του ενός συμβαλλόμενα μέρη ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας και/ή περισσότερα του ενός συμβαλλόμενα μέρη ως εκτελούντες την επεξεργασία. Το
γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο να καταστούν ασαφείς οι αρμοδιότητες των συμβαλλομένων μερών
σε περίπτωση μη κατάλληλης συμπλήρωσης των παραρτημάτων. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όταν
νέα συμβαλλόμενα μέρη προσχωρούν στη σύμβαση σε μεταγενέστερο στάδιο χρησιμοποιώντας τη
ρήτρα σύνδεσης και/ή η σύμβαση καλύπτει την επεξεργασία για διαφορετικούς σκοπούς ή υπό
διαφορετικές συνθήκες.

57. Ο ΕΕΠΔ και το ΕΣΠΔ είναι της γνώμης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό στα παραρτήματα των ΤΣΡ να
ορίζονται με απόλυτη σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη
σε κάθε σχέση και αναφορικά με κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας. Αυτό είναι απαραίτητο
προκειμένου να είναι σε θέση τα συμβαλλόμενα μέρη να καθορίζουν ποιος επεξεργάζεται ποια
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ποιον και για ποιον σκοπό, ποιες εντολές ισχύουν και ποιος
επιτρέπεται να δίνει εντολές. Οποιαδήποτε ασάφεια θα καθιστούσε αδύνατο για τους υπευθύνους
επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της
αρχής της λογοδοσίας.

58. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη που παρέχουν ή χρησιμοποιούν ορισμένες υπηρεσίες επεξεργασίας, η
περιγραφή (λεπτομέρειες) της επεξεργασίας, τα εφαρμοστέα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, οι
εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τους ειδικούς περιορισμούς και/ή τις πρόσθετες εγγυήσεις σχετικά με τα δεδομένα
ειδικής κατηγορίας, οι εξουσιοδοτημένοι υπεργολάβοι επεξεργασίας και/ή τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα με τα οποία ο εκτελών την επεξεργασία οφείλει να συνδράμει τον υπεύθυνο
επεξεργασίας διαφέρουν, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υποχρεούνται να συμπληρώνουν
περαιτέρω τα παραρτήματα I έως VII, εκτός αν οι διαφορές είναι πολύ περιορισμένες και οι
εξαιρέσεις περιγράφονται σαφώς στα παραρτήματα.

59. Στην περίπτωση σύνθετης σύμβασης, η οποία, για παράδειγμα, περιλαμβάνει περισσότερα
συμβαλλόμενα μέρη ή περισσότερους σκοπούς, πρέπει πάντα να είναι σαφές ποιο παράρτημα (ή σε
περίπτωση περιορισμένων αποκλίσεων σε ένα μόνο παράρτημα: ποια διάταξη του εν λόγω
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παραρτήματος) εφαρμόζεται σε ποια συγκεκριμένη περίπτωση ή σχέση. Είναι απαραίτητο να
προσδιορίζονται με σαφήνεια και να διαχωρίζονται οι διάφορες δραστηριότητες επεξεργασίας.

***
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