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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,
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.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών2 (στο εξής: ΓΚΠΔ), κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά τη διαβίβασή
τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εάν οι προϋποθέσεις που
θεσπίζονται στο κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα
την επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή άλλο διεθνή οργανισμό. Πιο
συγκεκριμένα, ελλείψει απόφασης επάρκειας, κάθε διαβίβαση θα πρέπει να υπόκειται σε
κατάλληλες εγγυήσεις οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

2.

Οι τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο
εξής: Επιτροπή) σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2
του ΓΚΠΔ (τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, στο εξής: ΤΣΡ) αποτελούν μία από τις κατάλληλες
εγγυήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

3.

Για να είναι έγκυρες, οι ΤΣΡ πρέπει να περιλαμβάνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που
διασφαλίζουν, στην πράξη, ότι τηρείται το απαιτούμενο από το δίκαιο της Ένωσης επίπεδο
προστασίας και ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει τέτοιων ρητρών

Οι αναφορές σε «κράτη μέλη» σε όλη την παρούσα γνωμοδότηση θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα
«κράτη μέλη του ΕΟΧ».
2
Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 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) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
1

Εγκρίθηκε

4

αναστέλλονται ή απαγορεύονται σε περίπτωση παράβασης των ρητρών αυτών ή αδυναμίας τήρησής
τους3.
4.

Στις 15 Ιουνίου 2001 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/497/ΕΚ σχετικά με τις τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες, δυνάμει
της οδηγίας 95/46/ΕΚ 4 , όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2297 της
Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 20165, (στο εξής: ΤΣΡ 2001) και συμπληρώθηκε από την απόφαση
της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 20046 (στο εξής: ΤΣΡ 2004).

5.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2010 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2010/87/ΕΕ σχετικά με τις
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ7, η οποία
τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2297 της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 20168 (στο εξής: ΤΣΡ 2010).

6.

Στις 16 Ιουλίου 2020 το Δικαστήριο της ΕΕ (στο εξής: «ΔΕΕ» ή «Δικαστήριο») αποφάνθηκε ότι από
την εξέταση των ΤΣΡ 2010 υπό το πρίσμα των άρθρων 7, 8 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ικανό να θίξει το κύρος της αποφάσεως αυτής (στο εξής:
απόφαση Schrems II)9.

7.

Στην ίδια υπόθεση, το ΔΕΕ παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΤΣΡ.
Ειδικότερα, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε
τρίτη χώρα βάσει τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων θα πρέπει να απολαύουν, όπως

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Ιουλίου 2020· Data Protection Commissioner
κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems· υπόθεση C-311/18· σκέψη 137.
4
2001/497/ΕΚ: απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες δυνάμει του άρθρου 26
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 19).
5
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2297 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση των
αποφάσεων 2001/497/ΕΚ και 2010/87/ΕΕ σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες και σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε
τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της
17.12.2016, σ. 100).
6
2004/915/ΕΚ: απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της
απόφασης 2001/497/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή μιας εναλλακτικής δέσμης τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες (ΕΕ L 385 της 29.12.2004,
σ. 74).
7
2010/87/ΕΕ: απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε
τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της
12.2.2010, σ. 5).
8
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2297 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση των
αποφάσεων 2001/497/ΕΚ και 2010/87/ΕΕ σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες και σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε
τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της
17.12.2016, σ. 100).
9
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Ιουλίου 2020· Data Protection Commissioner
κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems· υπόθεση C-311/18· σκέψη 149.
3
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και στο πλαίσιο διαβίβασης στηριζόμενης σε απόφαση επάρκειας, ενός επιπέδου προστασίας
ουσιαστικά ισοδύναμου με εκείνο το οποίο διασφαλίζεται εντός της Ένωσης10.
8.

Το ΔΕΕ προσέθεσε ότι «[δ]εδομένου ότι [...] συνιστά εγγενές στοιχείο του συμβατικού χαρακτήρα των
τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων ότι οι ρήτρες αυτές δεν είναι δυνατόν να δεσμεύουν
τις δημόσιες αρχές των τρίτων χωρών [...] ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο να συμπληρωθούν οι
εγγυήσεις που περιέχονται σε αυτές τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων.»11.

9.

Κατά συνέπεια, στις 10 Νοεμβρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
εξέδωσε τις συστάσεις 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της
ΕΕ (στο εξής: συστάσεις του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα)12.

10.

Στις 12 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε:
 σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής:
σχέδιο απόφασης)· και
 σχέδιο παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (στο εξής: σχέδιο ΤΣΡ).

11.

Το σχέδιο απόφασης αποσκοπεί στην κατάργηση των ΤΣΡ 2001, 2004 και 2010.

12.

Το σχέδιο ΤΣΡ συνδυάζει γενικές ρήτρες με μια σπονδυλωτή προσέγγιση προκειμένου να ληφθούν
υπόψη διάφορα σενάρια διαβίβασης. Πέραν των γενικών ρητρών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι
εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει να επιλέξουν την εφαρμοστέα στην περίπτωσή τους ενότητα
από τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:
 ενότητα πρώτη: διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας·
 ενότητα δεύτερη: διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την επεξεργασία·
 ενότητα τρίτη: διαβίβαση από εκτελούντα την επεξεργασία προς εκτελούντα την
επεξεργασία·
 ενότητα τέταρτη: διαβίβαση από εκτελούντα την επεξεργασία προς υπεύθυνο επεξεργασίας.

13.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 12 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή ζήτησε από το ΕΣΠΔ και τον ΕΕΠΔ να
εκδώσουν κοινή γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο απόφασης και το σχέδιο ΤΣΡ (στο εξής: κοινή
γνωμοδότηση), σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά

Ό.π., σκέψη 96.
Ό.π., σκέψη 132.
12
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymea
surestransferstools_el.pdf.
10
11
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και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (στο εξής: EUDPR)13.

2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΣΡ
2.1 Γενική δομή και μεθοδολογία της κοινής γνωμοδότησης
14.

Πρώτον, για λόγους σαφήνειας, η κοινή 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 συμπληρωματικές παρατηρήσεις περισσότερο
τεχνικής φύσης οι οποίες αφορούν άμεσα το σχέδιο ΤΣΡ προκειμένου, κυρίως, να παρασχεθούν
ορισμένα παραδείγματα πιθανών τροποποιήσεων. Δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ των γενικών και
των τεχνικών παρατηρήσεων.

15.

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

16.

Τρίτον, για λόγους συνέπειας, χρησιμοποιούνται επίσης, όπου απαιτείται, παραπομπές στην κοινή
γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες μεταξύ των
υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 7
του ΓΚΠΔ και του άρθρου 29 παράγραφος 7 του EUDPR.

2.2 Γενική παρουσίαση του σχεδίου απόφασης και του σχεδίου ΤΣΡ και
αλληλεπίδραση με τις συστάσεις του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά
μέτρα
17.

Γενικά, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επισημαίνουν με ικανοποίηση ότι το σχέδιο απόφασης και το σχέδιο ΤΣΡ
χαρακτηρίζονται από ενισχυμένο επίπεδο προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων.

18.

Σε συνέχεια της συμβολής του ΕΣΠΔ στην αξιολόγηση του ΓΚΠΔ βάσει του άρθρου 97 του ΓΚΠΔ14, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν το γεγονός ότι με την παρούσα επικαιροποίηση των υφισταμένων ΤΣΡ
επιδιώκεται:
 η εναρμόνιση των ΤΣΡ με τις νέες απαιτήσεις του ΓΚΠΔ15·

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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
(ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
14
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_contributiongdprevaluation_20200218.pdf.
15
Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· αιτιολογική σκέψη 6.
13
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 η καλύτερη αποτύπωση της ευρείας χρήσης νέων και πιο πολύπλοκων πράξεων
επεξεργασίας στις οποίες συχνά συμμετέχουν πολλοί εισαγωγείς και εξαγωγείς δεδομένων
και περιλαμβάνονται εκτεταμένες και πολύπλοκες αλυσίδες επεξεργασίας, καθώς και
εξελισσόμενες επιχειρηματικές σχέσεις. Αυτό συνεπάγεται την κάλυψη πρόσθετων
καταστάσεων επεξεργασίας και διαβίβασης και τη χρήση πιο ευέλικτης προσέγγισης, για
παράδειγμα, όσον αφορά τον αριθμό των συμβαλλομένων μερών που μπορούν να
συμμετέχουν στη σύμβαση16·
 η πρόβλεψη ειδικών εγγυήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νομοθεσίας της
τρίτης χώρας προορισμού στη συμμόρφωση του εισαγωγέα δεδομένων προς τις ρήτρες και,
πιο συγκεκριμένα, τον τρόπο χειρισμού των δεσμευτικών αιτημάτων των δημόσιων αρχών
της τρίτης χώρας για την γνωστοποίηση των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα17.
19.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν τις ειδικές διατάξεις που αποβλέπουν στην
αντιμετώπιση ορισμένων από τα κύρια ζητήματα που προσδιορίστηκαν στην απόφαση Schrems II
και, ειδικότερα, τις διατάξεις του σχεδίου ΤΣΡ σχετικά με τα ακόλουθα:
 τη νομοθεσία της τρίτης χώρας που επηρεάζει τη συμμόρφωση προς το σχέδιο ΤΣΡ (τμήμα II
— ρήτρα 2)·
 τα αιτήματα πρόσβασης που λαμβάνει ο εισαγωγέας δεδομένων και εκδίδουν οι δημόσιες
αρχές της τρίτης χώρας (τμήμα II — ρήτρα 3)· και
 τον προαιρετικό ad-hoc μηχανισμό προσφυγής υπέρ των υποκειμένων των δεδομένων
(τμήμα II — ρήτρα 6).

20.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν με ικανοποίηση ότι στο σχέδιο ΤΣΡ αποτυπώνονται
διάφορα μέτρα που προσδιορίστηκαν στις συστάσεις του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά
μέτρα, παρότι, σε ό,τι αφορά ορισμένα άλλα μέτρα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ ζητούν περισσότερη
συνέπεια, όπως αναλύεται κυρίως στο τμήμα 4.3.6 κατωτέρω.

21.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι, μετά την έγκριση του σχεδίου ΤΣΡ, θα
εξακολουθήσει να είναι σκόπιμη η εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΠΔ σχετικά με τα
συμπληρωματικά μέτρα. Ειδικότερα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να διευκρινίσει ότι
ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται καταστάσεις κατά τις οποίες, παρά τη χρήση των νέων
ΤΣΡ, θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία η εφαρμογή ad-hoc συμπληρωματικών μέτρων
προκειμένου να διασφαλίζεται για τα υποκείμενα των δεδομένων επίπεδο προστασίας το οποίο είναι
ουσιαστικά ισοδύναμο με το επίπεδο που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι νέες ΤΣΡ θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις συστάσεις του ΕΣΠΔ σχετικά με τα
συμπληρωματικά μέτρα. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανατρέχει στην
τελική έκδοση των συστάσεων του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα, σε περίπτωση που η
τελική έκδοση των συστάσεων επικαιροποιηθεί πριν από το σχέδιο απόφασης και το σχέδιο ΤΣΡ 18.

16
17
18

Ό.π., αιτιολογική σκέψη 6.
Ό.π., αιτιολογική σκέψη 18.

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasu
restransferstools_el.pdf. Το εν λόγω έγγραφο υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Δεκεμβρίου
2020 και εξακολουθεί να υπόκειται σε πιθανές περαιτέρω τροποποιήσεις με βάση τα αποτελέσματα της
δημόσιας διαβούλευσης.
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3.1 Παραπομπές στον EUDPR (αιτιολογική σκέψη 8)
22.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η αιτιολογική σκέψη 8 του σχεδίου απόφασης έχει ως εξής:
«Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεργολάβο επεξεργασίας σε τρίτη χώρα από εκτελούντα την
επεξεργασία ο οποίος δεν είναι όργανο ή οργανισμός της Ένωσης και ο οποίος επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης σύμφωνα με
το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί επίσης η συμμόρφωση προς το άρθρο 29 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, στον βαθμό που οι εν λόγω ρήτρες είναι εναρμονισμένες με τις
υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική πράξη
μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την
οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία βασίζονται στις τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στην απόφαση [….]».

23.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ κατανοούν ότι σκοπός της Επιτροπής είναι το σχέδιο ΤΣΡ να καλύπτει τις πράξεις
επεξεργασίας μεταξύ των εκτελούντων την επεξεργασία και των υπεργολάβων επεξεργασίας των
οποίων υπεύθυνος επεξεργασίας είναι θεσμικό ή άλλο όργανο και οργανισμός της ΕΕ (στο εξής: EUI)
που υπόκειται στις διατάξεις του EUDPR.

24.

Ως προς τούτο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι οι σχετικές απαιτήσεις βάσει του EUDPR θα πρέπει
να αντικατοπτρίζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα των συμβάσεων, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας
είναι EUI. Στο σχέδιο απόφασης και στο σχέδιο ΤΣΡ θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις
σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

25.

Σε κάθε περίπτωση, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει πάντα τη
δυνατότητα να καταργήσει κάθε παραπομπή στον EUDPR, αν αποφασίσει να μην εφαρμόζει το
σχέδιο ΤΣΡ του άρθρου 46 στις σχέσεις μεταξύ των εκτελούντων την επεξεργασία και των
υπεργολάβων επεξεργασίας που συμμετέχουν σε πράξη επεξεργασίας για την οποία υπεύθυνος
επεξεργασίας είναι EUI που υπόκειται στις διατάξεις του EUDPR.

3.2 Πεδίο εφαρμογής του σχεδίου απόφασης και της έννοιας των διαβιβάσεων
(άρθρο 1 παράγραφος 1)
26.

Πρώτον, το άρθρο 1 παράγραφος 1 του σχεδίου απόφασης προβλέπει ότι:
«Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που καθορίζονται στο παράρτημα θεωρείται ότι παρέχουν τις
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο
επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία που υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 (εξαγωγέα δεδομένων) προς υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία
(υπεργολάβο επεξεργασίας) που δεν υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
(εισαγωγέα δεδομένων)».

27.

Δεδομένων των ανωτέρω και του τίτλου του σχεδίου απόφασης, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ κατανοούν ότι
το σχέδιο απόφασης δεν καλύπτει:
 διαβιβάσεις προς εισαγωγέα δεδομένων ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ, αλλά
υπόκειται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ για συγκεκριμένη επεξεργασία βάσει του άρθρου 3
παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ· και
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 διαβιβάσεις προς διεθνείς οργανισμούς.
28.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
συνιστούν στην Επιτροπή να διευκρινίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν στόχο να καλύψουν μόνο το
ζήτημα του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου απόφασης και του σχεδίου ΤΣΡ και όχι του πεδίου
εφαρμογής της έννοιας των διαβιβάσεων.

29.

Δεύτερον, το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ήδη στις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με το εδαφικό πεδίο
εφαρμογής του ΓΚΠΔ19 ότι ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία δεν υπόκειται
ποτέ καθαυτός στις διατάξεις του ΓΚΠΔ παρά μόνο σε σχέση με συγκεκριμένη δραστηριότητα
επεξεργασίας.

30.

Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν να αναδιατυπωθεί αναλόγως το άρθρο 1 παράγραφος 1
του σχεδίου απόφασης.

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΣΡ
4.1 Γενική παρατήρηση σχετικά με το σχέδιο ΤΣΡ
31.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν την εισαγωγή ειδικών ενοτήτων για κάθε σενάριο διαβίβασης.
Ωστόσο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι δεν είναι σαφές αν μία δέσμη ΤΣΡ μπορεί να
περιλαμβάνει, στην πράξη, περισσότερες από μία ενότητες ώστε να καλύπτονται διαφορετικές
καταστάσεις ή αν θα πρέπει να υπογράφονται περισσότερες της μίας δέσμες των ΤΣΡ. Για να
διασφαλιστούν η βέλτιστη καταληπτότητα και ευκολία κατά την πρακτική εφαρμογή των ΤΣΡ, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση (π.χ. υπό
μορφή διαγραμμάτων ροής, δημοσίευση συχνών ερωτήσεων κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
καταστεί σαφές ότι ο συνδυασμός διαφορετικών ενοτήτων σε μια μεμονωμένη δέσμη ΤΣΡ δεν πρέπει
να προκαλεί σύγχυση ως προς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμβαλλομένων μερών.

4.2 Τμήμα I
4.2.1 Ρήτρα 1 — Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
32.

Όσον αφορά την παραπομπή στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες δυνάμει του άρθρου 28
παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ που περιλαμβάνεται στη ρήτρα 1 στοιχείο γ), το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν
ότι είναι σημαντικό να διευκρινίζονται σαφώς στο σχέδιο απόφασης η διάρθρωση και η
αλληλεπίδραση μεταξύ της εν λόγω δέσμης ΤΣΡ και των ΤΣΡ δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 7
του ΓΚΠΔ. Θα πρέπει να καταστεί σαφές στα συμβαλλόμενα μέρη, ήδη στο σχέδιο απόφασης, ότι
όταν τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να επωφεληθούν από ΤΣΡ βάσει τόσο του άρθρου 28
παράγραφος 7 όσο και του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, τότε πρέπει να
βασίζονται στις ΤΣΡ για τη διαβίβαση. Σύμφωνα με τη ρήτρα 1 στοιχείο γ) του σχεδίου ΤΣΡ, τα μέρη
δύνανται να προσθέσουν και άλλες ρήτρες ή πρόσθετες εγγυήσεις «υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έρχονται σε αντίθεση, άμεσα ή έμμεσα,» με το σχέδιο 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 το σχέδιο ΤΣΡ. Οι διευκρινίσεις αυτές θα
μπορούσαν, για παράδειγμα, να αναφέρουν ότι οι ρήτρες που έρχονται σε αντίθεση με το σχέδιο ΤΣΡ

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_consult
ation_el.pdf.
19
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είναι εκείνες που υπονομεύουν ή επηρεάζουν αρνητικά τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του σχεδίου
ΤΣΡ ή εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο σχέδιο 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.

4.2.2 Ρήτρα 2 — Δικαιούχοι τρίτοι
33.

Σύμφωνα με το τμήμα I ρήτρα 2, «Τα υποκείμενα δεδομένων δύνανται να επικαλούνται και να
επιβάλλουν την εφαρμογή των εν λόγω ρητρών, ως δικαιούχοι τρίτοι». Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό
ισχύει μόνο για τις διατάξεις που δεν απαριθμούνται στην εν λόγω ρήτρα 2. Προκειμένου να
παρέχονται στα υποκείμενα δεδομένων σαφείς και ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιώματά τους, καθώς και στους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία
που θα χρησιμοποιήσουν τις ρήτρες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα των δικαιούχων τρίτων, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει, στην εν λόγω ρήτρα 2, «θετικό»
κατάλογο των δικαιωμάτων που είναι εκτελεστά από τα υποκείμενα των δεδομένων, αντί καταλόγου
με τα δικαιώματα που δεν είναι εκτελεστά20.

34.

Ως προς την ουσία του ζητήματος, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι αρκετές από τις διατάξεις που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ρήτρας 2 θα πρέπει, στην πραγματικότητα, να καταστούν
εκτελεστές από τα υποκείμενα των δεδομένων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφούν από τον
εν λόγω κατάλογο.

35.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι, όπως ισχύει επί του παρόντος στις προηγούμενες δέσμες
ΤΣΡ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή21 και όπως απαιτείται από τις εποπτικές αρχές (ΕΑ) για τους
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (στο εξής: ΔΕΚ), το τμήμα I ρήτρα 2 (Δικαιούχοι τρίτοι) καθαυτό
θα πρέπει να υπόκειται σε εκτελεστότητα από τα υποκείμενα των δεδομένων.

36.

Όσον αφορά το τμήμα I ρήτρες 3 (Ερμηνεία) και 4 (Ιεραρχία), πρέπει να επισημανθεί ότι η μη
τήρηση των κανόνων σχετικά με την ερμηνεία και την ιεραρχία των εγγράφων από τα συμβαλλόμενα
μέρη μπορεί να έχει επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και τα δικαιώματά τους. Συνεπώς,
το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι η εν λόγω ρήτρα θα πρέπει να καταστεί εκτελεστή από τα
υποκείμενα των δεδομένων.

37.

Στο τμήμα II, η δεύτερη ενότητα: ρήτρα 1.9 στοιχείο α) και η τρίτη ενότητα: ρήτρα 1.9 στοιχείο α)
περιλαμβάνουν τις ίδιες απαιτήσεις. Καλύπτουν την υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να
διαχειρίζεται τα ερωτήματα του εξαγωγέα δεδομένων (καθώς και τα ερωτήματα του υπευθύνου
επεξεργασίας, όσον αφορά την τρίτη ενότητα). Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η παραβίαση
των εν λόγω δύο ρητρών μπορεί να έχει επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και τα
δικαιώματά τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρούνται εκτελεστές από τα υποκείμενα των
δεδομένων, όπως ισχύει επί του παρόντος στις προηγούμενες δέσμες ΤΣΡ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή22.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η καλύτερη εναρμόνιση με τον τρόπο με τον οποίο έχει καταρτιστεί
το κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ, καθώς και με τις προηγούμενες δέσμες ΤΣΡ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ.
ρήτρα 3 ΤΣΡ 2001· ρήτρα III στοιχείο β) ΤΣΡ 2004· και ρήτρα 3.1 ΤΣΡ 2010).
21
Βλ. ρήτρα 3 των ΤΣΡ 2001· ρήτρα III στοιχείο β) των ΤΣΡ 2004· ρήτρα 3 των ΤΣΡ 2010.
22
Βλ. ρήτρα 5 στοιχείο ε) των ΤΣΡ 2010.
20
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38.

Στο τμήμα II τρίτη ενότητα: η ρήτρα 1.1 στοιχείο α) σχετίζεται με την υποχρέωση του εξαγωγέα
δεδομένων να ενημερώνει τον εισαγωγέα δεδομένων ότι ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του
υπευθύνου επεξεργασίας· στη ρήτρα 1.1 στοιχείο β) ορίζεται η υποχρέωση του εισαγωγέα
δεδομένων να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εντολές του
υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και σύμφωνα με τις εντολές που διαβιβάζει ο εξαγωγέας
δεδομένων· και η ρήτρα 1.1 στοιχείο γ) σχετίζεται με την υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να
ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων δεν είναι σε θέση
να τηρήσει τις εν λόγω εντολές, καθώς και με την υποχρέωση του εξαγωγέα δεδομένων να
ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι τυχόν
παράβαση του τμήματος II τρίτη ενότητα: ρήτρα 1.1 στοιχεία α), β) και γ) μπορεί να έχει επιπτώσεις
στα υποκείμενα των δεδομένων και τα δικαιώματά τους και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω διατάξεις θα
πρέπει να καταστούν εκτελεστές από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ισχύει επί του παρόντος
στις προηγούμενες δέσμες ΤΣΡ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή23.

39.

Όσον αφορά το τμήμα II τέταρτη ενότητα: ρήτρα 1.1, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η ρήτρα 1.1
στοιχεία α) και β) σχετίζονται αντίστοιχα με την υποχρέωση του εξαγωγέα δεδομένων να
επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές του εισαγωγέα δεδομένων και να ενημερώνει
τον εισαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεδομένων δεν είναι σε θέση να
συμμορφωθεί με τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας ή σε περίπτωση που παραβιάζει το δίκαιο
της Ένωσης ή κράτους μέλους για την προστασία των δεδομένων· και ότι η ρήτρα 1.1 στοιχείο γ)
καλύπτει την υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια που
παρεμποδίζει τον εξαγωγέα δεδομένων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του ΓΚΠΔ. Το
τμήμα II τέταρτη ενότητα: ρήτρα 1.3 αναφέρεται στην ικανότητα των συμβαλλομένων μερών να
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν βάσει των ΤΣΡ.

40.

Δεδομένου ότι η παραβίαση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στο τμήμα II τέταρτη ενότητα:
ρήτρα 1.1 στοιχεία α), β) και γ) και ρήτρα 1.3 ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα υποκείμενα των
δεδομένων και τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να καταστούν εκτελεστές από τα υποκείμενα των
δεδομένων.

41.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις υπεργολαβίας
επεξεργασίας ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και τα δικαιώματά τους
και, ως εκ τούτου, το τμήμα II ρήτρα 4 στοιχεία α), β), και γ) θα πρέπει να καταστεί εκτελεστό από
τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ισχύει επί του παρόντος στις προηγούμενες δέσμες ΤΣΡ που
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή24.

42.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι το τμήμα II ρήτρα 9 στοιχείο β) αφορά τη συμφωνία του
εισαγωγέα δεδομένων να συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή. Δεδομένου ότι η παραβίαση
της εν λόγω δέσμευσης ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και τα
δικαιώματά τους, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι θα πρέπει να καταστεί εκτελεστή από τα

Η παρούσα παρατήρηση ισχύει μόνο για το τμήμα II τρίτη ενότητα: ρήτρα 1.1 στοιχείο β) [βλ. ρήτρα 5
στοιχείο α) των ΤΣΡ 2010] και ρήτρα 1.1 στοιχείο γ) [βλ. ρήτρα 5 στοιχείο β) των ΤΣΡ 2010] του σχεδίου ΤΣΡ. Στις
προηγούμενες ΤΣΡ δεν υπάρχει ισοδύναμο του τμήματος II τρίτη ενότητα: ρήτρα 1.1 στοιχείο α).
24
Βλ. ρήτρα 5 στοιχεία η), θ) και ι) των ΤΣΡ 2010.
23
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υποκείμενα των δεδομένων, όπως ισχύει επί του παρόντος στις προηγούμενες δέσμες ΤΣΡ που
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή25, καθώς και στους ΔΕΚ26.
43.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι το τμήμα III ρήτρα 1 στοιχείο α) προβλέπει την υποχρέωση του
εισαγωγέα δεδομένων να ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση
να συμμορφωθεί με τις ΤΣΡ και, συνακόλουθα, την υποχρέωση του εξαγωγέα δεδομένων να
αναστέλλει τη/τις διαβίβαση/-εις [ρήτρα 1 στοιχείο β)], ο οποίος μπορεί, στη συνέχεια, να
καταγγέλλει τη σύμβαση υπό ορισμένες προϋποθέσεις [ρήτρα 1 στοιχείο γ)] και να δίνει εντολή στον
εισαγωγέα δεδομένων σχετικά με τη χρήση των δεδομένων μετά την εν λόγω καταγγελία [ρήτρα 1
στοιχείο δ)].

44.

Δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν καταστάσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας δεδομένων
δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις ΤΣΡ και/ή παραβιάζει τις ΤΣΡ, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της
γνώμης ότι η παραβίαση του τμήματος III ρήτρα 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) ενδέχεται να έχει
επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων και τα δικαιώματά τους και, ως εκ τούτου, τα υποκείμενα
των δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή του, όπως ισχύει επί του
παρόντος στις προηγούμενες δέσμες ΤΣΡ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή27, καθώς και στους
ΔΕΚ28.

4.2.3 Ρήτρα 6 — Ρήτρα σύνδεσης (Docking clause)
45.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επικροτούν την προσθήκη ρήτρας σύνδεσης στη ρήτρα 6, η οποία δίνει τη
δυνατότητα σε κάθε οντότητα να προσχωρήσει στο σχέδιο ΤΣΡ και, ως εκ τούτου, να καταστεί νέο
συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή ως εκτελών την επεξεργασία. Ο
χαρακτηρισμός και ο ρόλος των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης θα πρέπει να παρουσιάζονται
με σαφήνεια στα παραρτήματα, ιδίως στην περίπτωση προσχώρησης νέων συμβαλλομένων μερών
στη σύμβαση. Ως εκ τούτου, στο παράρτημα θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και να
οριοθετείται η κατανομή των αρμοδιοτήτων και να υποδεικνύονται με σαφήνεια το είδος της
πραγματοποιούμενης επεξεργασίας, ο/οι εκτελών/-ούντες την επεξεργασία, ο/οι υπεύθυνος/-οι
επεξεργασίας για λογαριασμό του/των οποίου/-ων ενεργεί ο/οι εκτελών/-ούντες την επεξεργασία,
καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας.

46.

Η ρήτρα 6 στοιχείο α) εξαρτά την προσχώρηση νέων συμβαλλομένων μερών στο σχέδιο 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 μέρη τη συμφωνία τους (π.χ. αν πρέπει να είναι γραπτή ή όχι, η προθεσμία, οι

Βλ. ρήτρα 5 στοιχείο γ) των ΤΣΡ 2001· ρήτρα II στοιχείο ε) των ΤΣΡ 2004· ρήτρα 8.2 των ΤΣΡ 2010.
Βλ. άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του ΓΚΠΔ. Βλ. επίσης σημείο 3.1 του εγγράφου εργασίας για την
κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους ΔΕΚ (WP256 αναθ.01), που
εξέδωσε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων και ενέκρινε το ΕΣΠΔ,
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614109· και σημείο 3.1 του εγγράφου
εργασίας για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους ΔΕΚ για
εκτελούντες την επεξεργασία (WP257 αναθ.01), που εξέδωσε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την
προστασία των δεδομένων και ενέκρινε το ΕΣΠΔ, http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=614110.
27
Βλ. ρήτρα 5 στοιχείο α) των ΤΣΡ 2001· ρήτρα II στοιχείο γ) των ΤΣΡ 2004· ρήτρα 5 στοιχεία α) και β) και
ρήτρα 12.1 των ΤΣΡ 2010.
28
Βλ. σημείο 6.3 του εγγράφου εργασίας για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να
περιέχονται στους ΔΕΚ (WP256 αναθ.01)· και σημείο 6.3 του εγγράφου εργασίας για την κατάρτιση πίνακα με
τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους ΔΕΚ για εκτελούντες την επεξεργασία (WP257
αναθ.01).
25
26
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πληροφορίες που απαιτούνται πριν από τη συμφωνία). Επιπλέον, 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.

4.3 Τμήμα II — Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
4.3.1 Ρήτρα 1 — Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων — Πρώτη ενότητα
(Διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας)
4.3.1.1
47.

Πεδίο εφαρμογής της πρώτης ενότητας (Διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς
υπεύθυνο επεξεργασίας)

Η εν λόγω ενότητα φαίνεται ότι καλύπτει τις διαβιβάσεις μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας που
ενεργούν ως ανεξάρτητοι ή χωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας. Για την αποφυγή πάσης αμφιβολίας,
το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να αξιολογήσει και να διευκρινίσει, στο σχέδιο απόφασης
ή στο σχέδιο ΤΣΡ, αν η εν λόγω ενότητα αφορά μόνο ανεξάρτητους ή χωριστούς υπεύθυνους
επεξεργασίας ή αν μπορεί να χρησιμοποιείται και σε σενάρια κοινής ευθύνης επεξεργασίας όσον
αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούν από κοινού
υπεύθυνοι επεξεργασίας, ο ένας από τους οποίους είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ και δεν υπόκειται
στις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
4.3.1.2

Ρήτρα 1.2 — Διαφάνεια

48.

Στη ρήτρα 1.2 στοιχείο α) του σχεδίου ΤΣΡ απαριθμούνται τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία ο
εισαγωγέας δεδομένων οφείλει να παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων των
οποίων τα δεδομένα διαβιβάζονται. Για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια και να έχουν τα
υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται από
την εν λόγω ρήτρα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι ο κατάλογος των στοιχείων θα πρέπει να
συμπληρωθεί περαιτέρω, ώστε να εναρμονιστεί με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ που
σχετίζεται με την έμμεση συλλογή δεδομένων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ρήτρα θα πρέπει να
συμπληρωθεί με πληροφορίες σχετικά με τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
επεξεργάζεται ο εισαγωγέας δεδομένων, καθώς και με το διάστημα αποθήκευσής τους από τον
τελευταίο (ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του).

49.

Επιπλέον, η εν λόγω ρήτρα θα πρέπει να προσδιορίζει τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο
εισαγωγέας δεδομένων παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων, ώστε να
πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ.

50.

Επιπλέον, από τη ρήτρα 1.2 στοιχείο β) συνάγεται ότι ο εισαγωγέας δεδομένων μπορεί να
απαλλαχθεί από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα
με τη ρήτρα 1.2 στοιχείο α), κυρίως σε περίπτωση κατά την οποία η παροχή των πληροφοριών αυτών
αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια και, ως εκ τούτου, ο
εισαγωγέας δεδομένων οφείλει να καθιστά, στον βαθμό που είναι εφικτό, τις πληροφορίες
διαθέσιμες στο κοινό. Η χρήση της φράσης «στον βαθμό που είναι εφικτό» δεν φαίνεται να συνάδει
με το άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και θα πρέπει να διαγραφεί. Πράγματι, στο
άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ δεν προβλέπεται τέτοια προϋπόθεση αλλά, αντιθέτως,
απαιτείται σαφώς, χωρίς καμία πιθανή παρέκκλιση, οι πληροφορίες να καθίστανται διαθέσιμες στο
υποκείμενο των δεδομένων, στην περίπτωση που η παροχή των εν λόγω πληροφοριών
αποδεικνύεται αδύνατη ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.
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4.3.1.3
51.

Ρήτρα 1.5 — Ασφάλεια επεξεργασίας

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ώστε να
διασφαλίζει την ασφάλεια των διαβιβαζόμενων δεδομένων, η ρήτρα 1.5 στοιχείο α) ορίζει ότι τα
συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο «κρυπτογράφησης κατά τη διαβίβαση και
ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η επίτευξη του σκοπού της
επεξεργασίας». Ως προς την αναφορά στην ανωνυμοποίηση, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι
σε περίπτωση ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι υποχρεώσεις βάσει του
ΓΚΠΔ παύουν να ισχύουν.
4.3.1.4

Ρήτρα 1.7 — Περαιτέρω διαβιβάσεις

52.

Οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων δυνάμει της εν λόγω ρήτρας εγείρουν αρκετά ζητήματα:

53.

Κατά πρώτον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η εν λόγω ρήτρα δεν περιλαμβάνει δέσμευση του
εισαγωγέα δεδομένων να ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων σχετικά με την ύπαρξη περαιτέρω
διαβίβασης, όπως ισχύει στις ΤΣΡ 2004 για τις διαβιβάσεις από υπευθύνους επεξεργασίας σε
υπευθύνους επεξεργασίας. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να μην περιληφθεί
εκ νέου η εν λόγω υποχρέωση στο προτεινόμενο σχέδιο ΤΣΡ. Η εν λόγω ενημέρωση του εξαγωγέα
δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 44 του ΓΚΠΔ, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τις περαιτέρω
διαβιβάσεις και διασφαλίζουν τη λογοδοσία, όπως απαιτείται βάσει του ΓΚΠΔ, για οποιαδήποτε
επεξεργασία και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την επεξεργασία που υπόκειται στην περαιτέρω
διαβίβαση.

54.

Επιπλέον, η ρήτρα 1.7 ορίζει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω
διαβίβαση, αν ο τρίτος δεσμεύεται ή συμφωνεί να δεσμεύεται από το σχέδιο ΤΣΡ. Ωστόσο, δεν είναι
σαφές με ποιον τρόπο μπορεί η εν λόγω διάταξη να εφαρμοστεί στην πράξη σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος τρίτος είναι εκτελών την επεξεργασία και, κυρίως, με ποιον τρόπο αυτός θα
δεσμεύεται από τις ρήτρες, σε ποιες απαιτήσεις θα υπόκειται και αν τα συμβαλλόμενα μέρη θα
μπορούν να προσθέσουν και άλλη ενότητα (δηλαδή τη δεύτερη ενότητα), η οποία θα είναι συναφής
για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το σημείο αυτό χρήζει αποσαφήνισης στο σχέδιο ΤΣΡ, ώστε να
αποφεύγεται τυχόν σύγχυση στην πράξη και να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για τα
συμβαλλόμενα μέρη. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο τρίτος θα πρέπει να αξιολογεί αν
είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο σχέδιο ΤΣΡ βάσει της
νομοθεσίας της τρίτης χώρας στην οποία υπόκειται ο εν λόγω τρίτος και, εφόσον απαιτείται, να
εφαρμόζει συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει επίπεδο προστασίας ουσιαστικά
ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας που απαιτείται εντός του ΕΟΧ.

55.

Επίσης, η ρήτρα 1.7 σημείο iii) ορίζει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, ότι η περαιτέρω διαβίβαση
μπορεί να επιτρέπεται σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων και ο τρίτος καταλήξουν σε
συμφωνία για τη διασφάλιση «του ίδιου επιπέδου προστασίας των δεδομένων» με το επίπεδο
προστασίας που διασφαλίζεται βάσει του σχεδίου ΤΣΡ. Σύμφωνα με το ΕΣΠΔ και τον ΕΕΠΔ, η
αναφορά στο «ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων» δεν φαίνεται να επαρκεί, καθότι στη
συμφωνία πρέπει να επαναλαμβάνονται οι ίδιες ουσιαστικά εγγυήσεις και υποχρεώσεις με εκείνες
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ΤΣΡ, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της προστασίας σύμφωνα
με το άρθρο 44 του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω ρήτρα θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, προβλέποντας ότι
η συμφωνία πρέπει να επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο
ΤΣΡ μεταξύ του εξαγωγέα δεδομένων και του εισαγωγέα δεδομένων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη
περίπτωση θα προστεθεί ειδική υποχρέωση βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να
αξιολογούν αν είναι σε θέση να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο
της εν λόγω συμφωνίας βάσει της νομοθεσίας της τρίτης χώρας στην οποία υπόκειται ο εν λόγω
τρίτος και, εφόσον απαιτείται, να εφαρμόζουν συμπληρωματικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται
Εγκρίθηκε

15

επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμο προς το επίπεδο προστασίας που απαιτείται εντός του
ΕΟΧ.
56.

Θα πρέπει επίσης να προστεθεί υποχρέωση βάσει της οποίας ο εισαγωγέας δεδομένων πρέπει να
παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζονται για την
περαιτέρω διαβίβαση, εφόσον το ζητήσουν. Η παροχή αντιγράφου των εν λόγω εγγυήσεων στα
υποκείμενα των δεδομένων συμβάλλει στη διαφάνεια που απαιτείται σε σχέση με τη διαβίβαση των
δεδομένων τους.

57.

Τέλος, η ρήτρα 1.7 σημείο iv) ορίζει ότι περαιτέρω διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται αν ο
εισαγωγέας δεδομένων έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η
δυνατότητα χρήσης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων αντιστοιχεί στην παρέκκλιση
για ειδικές καταστάσεις που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι ο κατά παρέκκλιση και κατ’ εξαίρεση χαρακτήρας της εν λόγω
δυνατότητας πρέπει να αναφέρεται στο σχέδιο ΤΣΡ και, πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τις άλλες
δυνατότητες πλαισίωσης των περαιτέρω διαβιβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω ρήτρα. Ως εκ
τούτου, πρέπει να διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων θα μπορούσε,
κατ’ εξαίρεση, να πλαισιώνει τις περαιτέρω διαβιβάσεις μόνον εφόσον δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άλλοι μηχανισμοί που απαριθμούνται στη ρήτρα 1.7. Επίσης, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα περαιτέρω διαβιβάσεων,
ιδίως για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και για την προστασία των ζωτικών
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων.

4.3.2 Ρήτρα 1 — Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων – Δεύτερη ενότητα
(Διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την επεξεργασία)
4.3.2.1

Ρήτρα 1.5 — Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης και διαγραφή ή επιστροφή των
δεδομένων

58.

Η ρήτρα 1.5 του σχεδίου ΤΣΡ ορίζει ότι, μετά την παύση της παροχής των υπηρεσιών επεξεργασίας,
ο εισαγωγέας δεδομένων διαγράφει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
επεξεργάστηκε για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων (επιλογή 1) ή επιστρέφει στον εξαγωγέα
δεδομένων το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάστηκε για λογαριασμό
του και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα (επιλογή 2). Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η
εν λόγω διατύπωση έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ, στο
οποίο προβλέπεται ότι η εν λόγω διαγραφή ή επιστροφή διενεργείται «κατ’ επιλογή του υπευθύνου
επεξεργασίας». Συνεπώς, η ρήτρα 1.5 θα πρέπει να προβλέπει ότι η διαγραφή ή η επιστροφή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διενεργείται κατ’ επιλογή του εξαγωγέα δεδομένων
που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε ασάφεια ως προς το
ότι η εν λόγω επιλογή δεν εναπόκειται στον εισαγωγέα δεδομένων που ενεργεί ως εκτελών την
επεξεργασία.

59.

Επιπλέον, η εν λόγω ρήτρα προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων δεν
διαγράψει ούτε επιστρέψει τα δεδομένα στον εξαγωγέα δεδομένων λόγω τοπικών απαιτήσεων στις
οποίες υπόκειται ο εισαγωγέας δεδομένων, θα διασφαλίζει το επίπεδο προστασίας που απαιτείται
βάσει του σχεδίου ΤΣΡ «στον βαθμό που είναι εφικτό». Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι, αν τα
δεδομένα πρόκειται να διατηρηθούν από τον εισαγωγέα δεδομένων, η παρεχόμενη προστασία βάσει
του σχεδίου ΤΣΡ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως και άνευ εξαιρέσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή
η συνέχεια της προστασίας. Κατά συνέπεια, η φράση «στον βαθμό που είναι εφικτό» θα πρέπει να
διαγραφεί από την εν λόγω ρήτρα.

60.

Επιπλέον, η ρήτρα 1.5 ορίζει ότι η υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να επιστρέφει ή να
διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις «βάσει τοπικής
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νομοθεσίας» η οποία απαγορεύει την επιστροφή ή την καταστροφή. Η εν λόγω διατύπωση έρχεται
σε αντίθεση με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ. Η Επιτροπή θα πρέπει να
διευκρινίσει στο σχέδιο ΤΣΡ ότι, βάσει της εν λόγω ρήτρας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο
οι απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας που σέβονται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία
για τη διασφάλιση ενός από τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του
ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι στο παράρτημα Ι.Β θα πρέπει να ορίζονται ρητά ειδικές
νομικές απαιτήσεις όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης των δεδομένων βάσει της τοπικής
νομοθεσίας, τα είδη των δεδομένων και τις περιόδους διατήρησης.
4.3.2.2

Ρήτρα 1.6 — Ασφάλεια επεξεργασίας

61.

Όπως και στην πρώτη ενότητα, η ρήτρα 1.6 στοιχείο α) ορίζει ότι, προκειμένου να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των δεδομένων στο πλαίσιο της διαβίβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν το
ενδεχόμενο «κρυπτογράφησης κατά τη διαβίβαση και ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης,
εφόσον δεν παρεμποδίζεται η επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας». Ως προς την αναφορά στην
ανωνυμοποίηση, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι, σε περίπτωση ανωνυμοποίησης των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι υποχρεώσεις βάσει του ΓΚΠΔ παύουν να ισχύουν.

62.

Επιπλέον, η ρήτρα 1.6 στοιχείο δ) ορίζει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων υποχρεούται να συνεργάζεται
«καλή τη πίστει» και να συνδράμει τον εξαγωγέα δεδομένων όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τις
υποχρεώσεις του βάσει του ΓΚΠΔ. Η φράση «καλή τη πίστει» δεν χρησιμοποιείται σε άλλα μέρη των
ΤΣΡ στα οποία γίνεται αναφορά σε υποχρέωση συνεργασίας και το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ δεν θεωρούν ότι
είναι αναγκαία η χρήση της εν λόγω φράσης, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα υπερέβαινε τις
διατάξεις του ΓΚΠΔ επί του θέματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί.
4.3.2.3

Ρήτρα 1.8 — Περαιτέρω διαβιβάσεις

63.

Η ρήτρα 1.8 στοιχείο θ) θα πρέπει να συμπληρωθεί με την υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να
παρέχει στον εξαγωγέα δεδομένων, εφόσον το ζητήσει, αντίγραφο των εγγυήσεων που
εφαρμόζονται ως πλαίσιο των περαιτέρω διαβιβάσεων προς τρίτο. Η εν λόγω υποχρέωση
περιλαμβανόταν στις ΤΣΡ 2010 για υπευθύνους επεξεργασίας προς εκτελούντες την επεξεργασία. Το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να μη συμπεριληφθεί η εν λόγω υποχρέωση στο
προτεινόμενο σχέδιο ΤΣΡ, δεδομένου ότι η παροχή των εν λόγω εγγυήσεων αποτελεί σημαντικό
στοιχείο όσον αφορά την υποχρέωση του εξαγωγέα δεδομένων, βάσει του ΓΚΠΔ, να διασφαλίζει τη
λογοδοσία σε σχέση με τις διαβιβάσεις που πραγματοποιεί, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω
διαβιβάσεων.

64.

Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί η υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να παρέχει στα υποκείμενα
των δεδομένων αντίγραφο των εν λόγω εγγυήσεων, εφόσον το ζητήσουν, όπως ισχύει και στις ΤΣΡ
2010 για υπευθύνους επεξεργασίας προς εκτελούντες την επεξεργασία. Όπως παραπάνω, το ΕΣΠΔ
και ο ΕΕΠΔ δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να μην περιληφθεί η εν λόγω υποχρέωση στο
προτεινόμενο σχέδιο ΤΣΡ. Η παροχή των εν λόγω εγγυήσεων στο υποκείμενο των δεδομένων
συμβάλλει στη διαφάνεια που απαιτείται σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων του.
4.3.2.4

65.

Ρήτρα 1.9 — Τεκμηρίωση και συμμόρφωση

Η ρήτρα 1.9 στοιχείο δ) του σχεδίου ΤΣΡ προβλέπει ότι ο εξαγωγέας δεδομένων έχει τη δυνατότητα
να βασίζεται, για τη διενέργεια ελέγχων, σε ανεξάρτητο ελεγκτή εξουσιοδοτημένο από τον
εισαγωγέα δεδομένων. 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
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εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας29. 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. Το δικαίωμα του
υπευθύνου επεξεργασίας να επιλέγει τον ελεγκτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται εξαρχής. Η
ρήτρα 1.9 στοιχείο δ) ορίζει επίσης ότι, όταν ο εξαγωγέας δεδομένων διορίζει ανεξάρτητο ελεγκτή,
βαρύνεται με τα έξοδα και, όταν ο εισαγωγέας δεδομένων 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.
Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την αντίστοιχη διάταξη στην τρίτη ενότητα.

4.3.3 Ρήτρα 1 — Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων — Τρίτη ενότητα (Διαβίβαση
από εκτελούντα την επεξεργασία προς εκτελούντα την επεξεργασία)
66.

Βάσει της ρήτρας 1.1, ο εισαγωγέας δεδομένων υποχρεούται να επεξεργάζεται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας. Πέραν τούτου,
βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ απαιτείται, όταν ο εκτελών την επεξεργασία
προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα (υπεργολάβο επεξεργασίας) για τη διενέργεια συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, «οι ίδιες υποχρεώσεις
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική
πράξη μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία», όπως αναφέρεται στο
άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή
άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. Το ΕΔΠΔ και ο ΕΕΠΔ
είναι της γνώμης ότι η απαίτηση του άρθρου 28 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη από τα συμβαλλόμενα μέρη και στο πλαίσιο του εν λόγω σεναρίου.
4.3.3.1

67.

Ρήτρα 1.1 — Εντολές

Η τρίτη ενότητα αφορά τις διαβιβάσεις από εκτελούντα την επεξεργασία προς εκτελούντα την
επεξεργασία. Συνεπώς, οι επαγγελματίες ενδέχεται να θεωρήσουν αρχικά ότι η σύμβαση δυνάμει
του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ μπορεί να συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ του εκτελούντος την επεξεργασία
και του οικείου εκτελούντος την επεξεργασία (υπεργολάβου επεξεργασίας), αν βασίζεται μόνο στην
τρίτη ενότητα. Ωστόσο, η ρήτρα 1.1 στοιχείο α) παραπέμπει στο παράρτημα I.A. και στον κατάλογο
«συμβαλλομένων μερών» στον οποίο περιλαμβάνονται η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας
του υπευθύνου επεξεργασίας και η υπογραφή του. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η
Επιτροπή πρέπει να διευκρινίσει αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να υπογράψει τις εν λόγω
ρήτρες ή αν ο εκτελών την επεξεργασία και ο υπεργολάβος επεξεργασίας πρέπει μόνο να αναφέρουν

Όπως απαιτείται επί του παρόντος από το ΕΔΠΔ στο πλαίσιο των ΔΕΚ για εκτελούντες επεξεργασία, βλ.
WP257 (εγκρίθηκε από το ΕΔΠΔ), τμήμα 2.3 «Οποιοσδήποτε εκτελών την επεξεργασία ή υπεργολάβος
επεξεργασίας υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για λογαριασμό συγκεκριμένου
υπευθύνου επεξεργασίας θα αποδέχεται, κατόπιν αιτήματος του εν λόγω υπευθύνου επεξεργασίας, να
διαθέτει προς έλεγχο τις οικείες εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να ελέγχονται οι
δραστηριότητες επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύνου επεξεργασίας. Ο έλεγχος θα διενεργείται από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από οργανισμό επιθεώρησης αποτελούμενο από ανεξάρτητα μέλη που διαθέτουν
τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τα οποία θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα
επιλέγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, κατά περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας με την εποπτική αρχή.»·
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=49726
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=49726.
29
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στο παράρτημα την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας. Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει να
διευκρινιστούν ο σκοπός και οι υποχρεώσεις της τρίτης ενότητας που θα αφορούν τον υπεύθυνο
επεξεργασίας.
68.

Επιπλέον, η ρήτρα 1.1 ορίζει ότι ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί να δίνει περαιτέρω εντολές όσον
αφορά την επεξεργασία των δεδομένων «στο πλαίσιο της συναφθείσας με τον εισαγωγέα δεδομένων
σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης». Δεν είναι σαφές αν η αναφορά στο πλαίσιο της
σύμβασης περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του υπευθύνου επεξεργασίας να δίνει
περαιτέρω εντολές όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων, πόσο μάλλον δεδομένου ότι η
ρήτρα 7 του σχεδίου ΤΣΡ του άρθρου 28 δεν περιλαμβάνει τέτοιον πιθανό περιορισμό. Στη ρήτρα 7
αναφέρεται απλώς ότι «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί επίσης να δίνει επακόλουθες εντολές
καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
4.3.3.2

Ρήτρα 1.5 — Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης και διαγραφή ή επιστροφή των
δεδομένων

69.

Η ρήτρα 1.5 ορίζει ότι μετά την παύση της παροχής των υπηρεσιών επεξεργασίας, ο εισαγωγέας
δεδομένων διαγράφει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάστηκε για
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας (επιλογή 1) ή επιστρέφει στον εξαγωγέα δεδομένων το
σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάστηκε για λογαριασμό του και
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα (επιλογή 2). Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η εν λόγω
διατύπωση έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ, στο οποίο
προβλέπεται ότι η εν λόγω διαγραφή ή επιστροφή διενεργείται «κατ’ επιλογή του υπευθύνου
επεξεργασίας». Συνεπώς, η ρήτρα 1.5 θα πρέπει να προβλέπει ότι η εν λόγω διαγραφή ή επιστροφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας.
Επιπλέον, στην επιλογή 2 θα πρέπει να προστεθεί ότι ο εισαγωγέας δεδομένων θα πρέπει να
υποχρεούται να πιστοποιεί στον εξαγωγέα δεδομένων ότι έχει διαγράψει τα υφιστάμενα αντίγραφα.

70.

Πέραν τούτου, η ρήτρα 1.5 ορίζει ότι η υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να επιστρέφει ή να
διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις «βάσει τοπικής
νομοθεσίας» η οποία απαγορεύει την επιστροφή ή την καταστροφή. Η εν λόγω διατύπωση έρχεται
σε αντίθεση με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο
εκτελών την επεξεργασία υπόκειται στη νομοθεσία τρίτων χωρών και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να
υπόκειται σε νομική υποχρέωση (περαιτέρω) αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. για λογιστικούς
λόγους), το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει στο σχέδιο ΤΣΡ ότι,
βάσει της εν λόγω ρήτρας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι απαιτήσεις της τοπικής
νομοθεσίας που σέβονται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και δεν
υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση
ενός από τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Όπως και στη
δεύτερη ενότητα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι στο παράρτημα Ι.Β θα πρέπει να ορίζονται ρητά
ειδικές νομικές απαιτήσεις όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης των δεδομένων βάσει της τοπικής
νομοθεσίας, τα είδη των δεδομένων και τις περιόδους διατήρησης.
Επιπλέον, η φράση «στον βαθμό που είναι εφικτό» θα πρέπει να διαγραφεί. Για λόγους αποφυγής
επαναλήψεων, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να ανατρέξει στο τμήμα 4.3.2.1.
4.3.3.3

71.

Ρήτρα 1.5 — Ασφάλεια επεξεργασίας και ρήτρα 1.6 — Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

Για λόγους αποφυγής επαναλήψεων, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να ανατρέξει στις
παρατηρήσεις τους στο τμήμα 4.3.2.2.
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4.3.4 Ρήτρα 1 — Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων — Τέταρτη ενότητα
(Διαβίβαση από εκτελούντα την επεξεργασία προς υπεύθυνο επεξεργασίας)
72.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ αναγνωρίζουν ότι το πεδίο εφαρμογής της τέταρτης ενότητας περιλαμβάνει μόνο
διαβιβάσεις από εκτελούντα την επεξεργασία που υπόκειται στον ΓΚΠΔ στον οικείο υπεύθυνο
επεξεργασίας που δεν υπόκειται στον ΓΚΠΔ και αποκλείει τις διαβιβάσεις από τον εν λόγω
εκτελούντα την επεξεργασία προς οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως διευκρινίζεται
στο άρθρο 1.1 και στην αιτιολογική σκέψη 16 του σχεδίου απόφασης. Ωστόσο, για την αποφυγή
τυχόν παρερμηνειών σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ενότητας, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
θα συνιστούσαν την παράθεση, στο σχέδιο ΤΣΡ καθαυτό, σύντομης επεξήγησης του περιορισμένου
πεδίου εφαρμογής της τέταρτης ενότητας.

73.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επικροτήσουν οποιαδήποτε πρόσθετη επεξήγηση που θα μπορούσε να
προσθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο απόφασης όσον αφορά την τέταρτη ενότητα, με σκοπό
την καλύτερη κατανόηση του σκεπτικού που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των
δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη που χρησιμοποιούν την τέταρτη ενότητα.

74.

Προκειμένου να αντικατοπτρίζει το σύνολο των απαραίτητων διατάξεων του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ
που είναι άμεσα εφαρμοστέες στον εκτελούντα την επεξεργασία, η τέταρτη ενότητα θα πρέπει να
συμπληρωθεί ως εξής:

75.

Ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να δεσμεύεται ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης
εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας
[άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ].

76.

Στην εν λόγω ενότητα των ΤΣΡ θα πρέπει επίσης να προστεθεί ρήτρα σχετικά με τις υποχρεώσεις
γνωστοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οποίες υπόκειται ο
εκτελών την επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.

77.

Επιπλέον, η ενότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί με ρήτρα σχετικά με την ανάθεση υπεργολαβίας
επεξεργασίας από τον εκτελούντα την επεξεργασία / εξαγωγέα δεδομένων, καθότι αυτό αποτελεί
άμεση υποχρέωση του εκτελούντος την επεξεργασία βάσει του άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του
ΓΚΠΔ.

78.

Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν δέσμευση αμοιβαίας συνδρομής και
υποστήριξης. Πέραν της υποχρέωσης που ορίζεται ήδη στη ρήτρα 5 της τέταρτης ενότητας, η εν λόγω
δέσμευση αφορά επίσης την υποχρέωση του εκτελούντος την επεξεργασία να ενημερώνει τον
υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με παραβιάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [άρθρο 33
παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ], η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται ρητώς στη συμφωνία.

4.3.5 Οριζόντιες παρατηρήσεις — Ρήτρα 2 (Τοπική νομοθεσία που επηρεάζει τη
συμμόρφωση με τις ρήτρες) και ρήτρα 3 (Υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων σε
περίπτωση αιτημάτων πρόσβασης κρατικών αρχών)
4.3.5.1
79.

Μερική εξαίρεση της εφαρμογής στην τέταρτη ενότητα

Όσον αφορά το γεγονός ότι οι ρήτρες 2 και 3 θα εφαρμόζονται στην τέταρτη ενότητα «μόνον εφόσον
ο εκτελών την επεξεργασία στην ΕΕ συνδυάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει
από υπεύθυνο επεξεργασίας τρίτης χώρας με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην ΕΕ», το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ τονίζουν ότι στο άρθρο 3
παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ δεν αναφέρεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
επεξεργάζεται ο εκτελών την επεξεργασία στην ΕΕ πρέπει (επίσης) να συλλέγονται στην ΕΕ
προκειμένου να ισχύουν γι' αυτά οι υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία. Ως εκ τούτου, το
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ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους λόγους για τους οποίους εισήχθη η εν
λόγω εξαίρεση και να αξιολογήσει περαιτέρω αν η εν λόγω εξαίρεση είναι δικαιολογημένη.
80.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την έννοια του «συνδυασμού»
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας τρίτης χώρας με
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει ο εκτελών την επεξεργασία στην ΕΕ, καθώς και
τις καταστάσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται ο εν λόγω συνδυασμός, δεδομένου ότι στον ΓΚΠΔ δεν
προβλέπεται η εν λόγω έννοια του συνδυασμού δεδομένων.
4.3.5.2

Καταστάσεις που καλύπτονται από τις ρήτρες 2 και 3

81.

Όσον αφορά τις καταστάσεις που καλύπτονται από τις ρήτρες 2 και 3, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
σημειώνουν ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Πράγματι,
δεν είναι απολύτως σαφές αν οι εν λόγω ρήτρες καλύπτουν καταστάσεις στις οποίες, ελλείψει
νομοθεσίας στην τρίτη χώρα η οποία να επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του εισαγωγέα
δεδομένων, θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη και να αξιολογούνται οι πρακτικές που
επηρεάζουν την εν λόγω συμμόρφωση, ή ακόμη και αν οι εν λόγω ρήτρες θα καλύπτουν πρακτικές
που αποκλίνουν από τις διατάξεις του νομικού πλαισίου της τρίτης χώρας. Για παράδειγμα, όσον
αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της τρίτης χώρας στα δεδομένα, ακόμη και αν το ισχύον
νομικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις, η εν λόγω πρόσβαση μπορεί να λαμβάνει χώρα
στην πράξη ή οι αρχές μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να συμμορφώνονται με
το νομικό πλαίσιο. Προκειμένου να λαμβάνονται ρητώς υπόψη οι καταστάσεις αυτές, οι τίτλοι των
εν λόγω ρητρών θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως (πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
συμπληρωθεί ο τίτλος της ρήτρας 2, ο οποίος αναφέρεται μόνο στη νομοθεσία), και θα πρέπει να
καταστεί σαφέστερη η διατύπωση των ρητρών ώστε να περιλαμβάνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια
οι εν λόγω καταστάσεις.

82.

Ειδικότερα, η ρήτρα 2 στοιχείο α) δεν φαίνεται να επιβάλλει συγκεκριμένη υποχρέωση στην
περίπτωση που δεν υφίσταται νομοθεσία που να διέπει την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως προς τούτο, υπενθυμίζεται ότι στις συστάσεις του ΕΣΠΔ
σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα προβλέπεται ότι, ελλείψει δημόσια διαθέσιμης νομοθεσίας, ο
εξαγωγέας δεδομένων θα πρέπει να εξακολουθεί να εξετάζει άλλους σχετικούς και αντικειμενικούς
παράγοντες. Το σκεπτικό της εν λόγω σύστασης είναι ότι δεν μπορεί να συναχθεί ευλόγως από την
έλλειψη δικαίου που να διέπει την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ότι δεν πραγματοποιείται πρόσβαση στην πράξη.

83.

Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν να συμπληρωθούν οι ρήτρες 2 και 3 ώστε να παρέχονται
εγγυήσεις και σε καταστάσεις στις οποίες, παρότι η τρίτη χώρα δεν διαθέτει νομοθεσία, υφίστανται
παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες, θα έρχονταν, συνακόλουθα, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της ΕΕ
σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ή στις οποίες η πρακτική αποκλίνει από τις διατάξεις του
νομικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποσαφηνιστεί στο σχέδιο ΤΣΡ ότι,
ελλείψει νομοθεσίας στην τρίτη χώρα σχετικά με την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει, ωστόσο, αξιοποιώντας τυχόν διαθέσιμες
πληροφορίες, να καταβάλλουν προσπάθειες για να εντοπίσουν τυχόν πρακτικές που σχετίζονται με
τα διαβιβαζόμενα δεδομένα και οι οποίες παρεμποδίζουν την εκ μέρους του εισαγωγέα δεδομένων
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
4.3.5.3

84.

Πεδίο εφαρμογής των ρητρών 2 και 3

Επίσης σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής των ρητρών, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι ορισμένα
στοιχεία όπως η αναφορά σε «απουσία αιτημάτων γνωστοποίησης από τις δημόσιες αρχές προς τον
εισαγωγέα δεδομένων» ή σε «σχετική πρακτική πείρα» στη ρήτρα 2 στοιχείο β), καθώς και η χρήση
του ενεστώτα στη ρήτρα 2 στοιχείο ε) αναφορικά με τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο εισαγωγέας
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δεδομένων «υπόκειται ή έχει καταστεί υποκείμενος σε νομοθεσία που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις
του στοιχείου α)» της ρήτρας 2, αποτελούν πηγή αμφισημίας. Πράγματι, τα εν λόγω στοιχεία
ενδέχεται να δημιουργούν την εντύπωση ότι, ακόμη και σε περίπτωση που η εκ των προτέρων
αξιολόγηση του νομικού πλαισίου της τρίτης χώρας του εισαγωγέα έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα
ότι η νομοθεσία της τρίτης χώρας δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά το επίπεδο
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι δεν είναι δυνατό να ληφθούν
αποτελεσματικά συμπληρωματικά μέτρα, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης
διαβιβάσεων. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω ρήτρες θα
εφαρμόζονται μόνο σε καταστάσεις κατά τις οποίες, κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης,
είτε εκτιμήθηκε ότι η σχετική νομοθεσία της τρίτης χώρας παρείχε ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο
προστασίας με το επίπεδο που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ, είτε ελήφθησαν αποτελεσματικά
συμπληρωματικά μέτρα για τη διόρθωση των δυνητικών ανεπαρκειών που διαπιστώθηκαν στην εν
λόγω νομοθεσία και/ή στις πρακτικές και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των
εγγυήσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ΤΣΡ, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στον
εισαγωγέα δεδομένων να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, είτε η τρίτη χώρα δεν διαθέτει
νομοθεσία στον τομέα που σχετίζεται με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα.
85.

Με άλλα λόγια, οι μηχανισμοί που προβλέπονται στις εν λόγω ρήτρες θα ενεργοποιούνται μόνο σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε:
 η τρίτη χώρα δεν θα διαθέτει νομοθεσία, αλλά θα διαπιστώνεται η ύπαρξη πρακτικής που δεν
συνάδει με τις απαιτήσεις της ΕΕ·
 θα τροποποιηθεί η νομοθεσία στην τρίτη χώρα, με αποτέλεσμα το νομικό πλαίσιο της τρίτης
χώρας του εισαγωγέα να μην παρέχει πλέον ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των
δεδομένων και, ως εκ τούτου, να απαιτείται η αναστολή των διαβιβάσεων που
πραγματοποιούνται βάσει των ΤΣΡ· είτε
 η εφαρμογή της νομοθεσίας θα αποκλίνει στην πράξη και δεν θα παρέχει πλέον ουσιαστικά
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με το επίπεδο που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ.

4.3.6 Ρήτρα 2 — Τοπική νομοθεσία που επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις ρήτρες
4.3.6.1
86.

Αντικειμενική αξιολόγηση της νομοθεσίας της τρίτης χώρας

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ τονίζουν ότι η αξιολόγηση του αν υφίσταται στη νομοθεσία ή στην πρακτική της
τρίτης χώρας προορισμού οτιδήποτε που παρεμποδίζει την εκ μέρους του εισαγωγέα δεδομένων
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει του σχεδίου ΤΣΡ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαβίβασης
θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες, ανεξάρτητα από την πιθανότητα πρόσβασης
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όπως υπογραμμίζεται στις συστάσεις του ΕΣΠΔ για τα
συμπληρωματικά μέτρα (συγκεκριμένα, στις παραγράφους 33 και 42) 30 , η εν λόγω αξιολόγηση
εξαρτάται από τις περιστάσεις της διαβίβασης και, ειδικότερα, από τους ακόλουθους
αντικειμενικούς παράγοντες:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymea
surestransferstools_el.pdf.
30
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 τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα
δεδομένα (π.χ. μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό, αποθήκευση, υποστήριξη ΤΠ, κλινικές
δοκιμές)·
 τους τύπους φορέων που εμπλέκονται στην επεξεργασία (δημόσιου/ιδιωτικού τομέα,
υπεύθυνος επεξεργασίας / εκτελών την επεξεργασία)·
 τον τομέα στον οποίο πραγματοποιείται η διαβίβαση (π.χ. τεχνολογία διαφήμισης,
τηλεπικοινωνίες, χρηματοοικονομικά κ.λπ.)·
 τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται (π.χ. δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με παιδιά ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής ειδικής νομοθεσίας στην τρίτη χώρα)·
 αν τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην τρίτη χώρα ή αν υπάρχει μόνο απομακρυσμένη
πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εντός της ΕΕ / του ΕΟΧ·
 τη μορφή των προς διαβίβαση δεδομένων (δηλ. απλού κειμένου / κρυπτογραφημένα ή
ψευδωνυμοποιημένα)·
 την πιθανότητα τα δεδομένα να υπόκεινται σε περαιτέρω διαβίβαση από την τρίτη χώρα σε
άλλη τρίτη χώρα.
87.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν επίσης ότι, στην απόφαση Schrems II, το ΔΕΕ
δεν αναφέρθηκε σε κανέναν αντικειμενικό παράγοντα όπως, για παράδειγμα, η πιθανότητα
πρόσβασης. Το γεγονός και μόνο ότι τα δεδομένα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής νομοθεσίας
τρίτης χώρας βάσει της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα χωρίς
ειδικές βασικές εγγυήσεις (όπως υπενθυμίζεται στις συστάσεις 02/2020 του ΕΣΠΔ σχετικά με τις
Ευρωπαϊκές Βασικές Εγγυήσεις για τα μέτρα παρακολούθησης 31) θα αρκούσε, καθαυτό, ώστε να
θεωρηθεί ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι πιθανό να πραγματοποιείται, χωρίς να υπάρχει ανάγκη
επίκλησης σχετικής πρακτικής πείρας ή απουσίας αιτημάτων γνωστοποίησης από τις δημόσιες αρχές
προς τον εισαγωγέα δεδομένων. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρξει παρερμηνεία της παρούσας
διατύπωσης της ρήτρας 2 στοιχείο β) σημείο i), δηλ. ενδέχεται να θεωρηθεί ότι η εξαγωγή
δεδομένων επιτρέπεται αν ο εισαγωγέας δεδομένων δεν έχει ακόμη λάβει εντολή γνωστοποίησης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και αν υπόκειται σε τοπική νομοθεσία που επιτρέπει τις
εν λόγω εντολές. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι η ρήτρα επιτρέπει τη συνέχιση της διαβίβασης σε
περίπτωση που απλώς δεν επιτρέπεται στον εισαγωγέα δεδομένων να ενημερώσει σχετικά τον
εξαγωγέα δεδομένων λόγω εντολής αποσιώπησης. Επιπλέον, η αξιολόγηση αυτού του είδους
υποκειμενικών παραγόντων (πιθανότητα πρόσβασης) θα αποδεικνυόταν ιδιαίτερα δυσχερής και
δύσκολα θα μπορούσε να επαληθευτεί στην πράξη.

88.

Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν:
 να διαγραφεί η αναφορά «στο περιεχόμενο και τη διάρκεια της σύμβασης»· «στην κλίμακα
και την κανονικότητα των διαβιβάσεων»· «στον αριθμό των εμπλεκόμενων παραγόντων και
των χρησιμοποιούμενων διαύλων διαβίβασης»· στην «τυχόν συναφή πρακτική πείρα από
προηγούμενες περιπτώσεις ή στην απουσία αιτημάτων γνωστοποίησης από τις δημόσιες
αρχές προς τον εισαγωγέα δεδομένων»·

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguar
anteessurveillance_el.pdf.
31

Εγκρίθηκε

23

 να διασφαλιστεί η πλήρης συνέπεια μεταξύ της ρήτρας 2 στοιχείο β) σημείο i) και των
συστάσεων του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα·
 να τροποποιηθεί αναλόγως η ρήτρα 2 στοιχείο β) σημείο ii).
4.3.6.2
89.

Νέο παράρτημα προς προσθήκη στο σχέδιο ΤΣΡ

Προκειμένου να αποτραπεί η περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη να συγκατατίθενται απλώς στην
τεκμηρίωση της προαναφερθείσας αξιολόγησης χωρίς να το πράττουν, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν
να προστεθεί στο σχέδιο ΤΣΡ παράρτημα βάσει του οποίου να απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη
να τεκμηριώνουν, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, την εν λόγω αξιολόγηση που διενεργείται
δυνάμει της ρήτρας 2 (δηλ. την αξιολόγηση της νομοθεσίας και των πρακτικών της τρίτης χώρας υπό
το πρίσμα των περιστάσεων της διαβίβασης). Αυτό θα συμβάλει στην ορθή χρήση του σχεδίου ΤΣΡ,
δεδομένου ότι θα υπάρχει σαφές παράρτημα που θα υποδεικνύει στους εισαγωγείς και τους
εξαγωγείς δεδομένων την ανάγκη διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης.
4.3.6.3

Διαβούλευση με την ΕΑ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα

90.

Στη ρήτρα 2 στοιχείο στ), το σχέδιο ΤΣΡ προβλέπει τη διαβούλευση με την αρμόδια εποπτική αρχή
(στο εξής: ΕΑ). Όπως υπογραμμίζεται στις συστάσεις του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα,
«όταν σκοπεύετε να εφαρμόσετε πρόσθετα μέτρα πλην των ΤΣΡ, δεν απαιτείται να ζητήσετε άδεια
από την αρμόδια ΕΑ για να προσθέσετε τέτοιου είδους ρήτρες ή πρόσθετες εγγυήσεις, αρκεί τα
πρόσθετα μέτρα που έχετε προσδιορίσει να μην έρχονται σε αντίθεση, άμεσα ή έμμεσα, με τις ΤΣΡ
και να επαρκούν για να διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται το επίπεδο προστασίας που εγγυάται ο
ΓΚΠΔ».32

91.

Πράγματι, ο προσδιορισμός των εν λόγω μέτρων αποτελεί ευθύνη του εξαγωγέα δεδομένων, με τη
συνδρομή του εισαγωγέα δεδομένων. Η εν λόγω ευθύνη συνάδει με την αρχή της λογοδοσίας του
άρθρου 5 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, βάσει της οποίας οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν την ευθύνη
και είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις αρχές του ΓΚΠΔ σχετικά με την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό τονίζεται από το ΔΕΕ στην απόφαση Schrems II33 και
υπενθυμίζεται στις συστάσεις του ΕΣΠΔ σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα34.

92.

Επίσης, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπογραμμίζουν ότι δεν υφίσταται ρητή νομική βάση στον ΓΚΠΔ σύμφωνα
με την οποία οι ΕΑ θα πρέπει να παρέχουν τη γνώμη τους.
4.3.6.4

93.

Ενημέρωση των ΕΑ σε περίπτωση που οι εξαγωγείς δεδομένων σκοπεύουν να συνεχίσουν
τις διαβιβάσεις, παρότι δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός συμπληρωματικών μέτρων

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι, στις προηγούμενες ΤΣΡ, ο εξαγωγέας δεδομένων όφειλε να
«προωθήσει» στην ΕΑ την κοινοποίηση του εισαγωγέα δεδομένων σχετικά με την αδυναμία τήρησης

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymea
surestransferstools_el.pdf· παράγραφος 56.
33
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Ιουλίου 2020· Data Protection
Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems· υπόθεση C-311/18· σκέψη 134.
34
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymea
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των ΤΣΡ, αν αποφάσιζε «παρά την εν λόγω κοινοποίηση, να συνεχίσει τη διαβίβαση ή να άρει την
αναστολή της». Η εν λόγω δέσμευση, η οποία εξετάστηκε ενδελεχώς από το ΔΕΕ στην απόφαση
Schrems II, σκέψη 145, θα πρέπει να διατηρηθεί στο σχέδιο ΤΣΡ.
94.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις ΤΣΡ 201035, όπως εξετάστηκαν ενδελεχώς από
το ΔΕΕ, κοινοποίηση θα πρέπει να προβλέπεται μόνο αν ο εξαγωγέας δεδομένων σκοπεύει να
συνεχίσει τη διαβίβαση, ελλείψει αποτελεσματικών συμπληρωματικών μέτρων. Η περίπτωση αυτή
δεν αποτυπώνεται ακόμη στο σχέδιο ΤΣΡ, παρότι πρόκειται για κατ' εξοχήν περίπτωση στην οποία η
ΕΑ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο και θα μπορούσε να παρέμβει με τις εξουσίες της
προκειμένου να αναστείλει ή να απαγορεύσει τις διαβιβάσεις δεδομένων στις περιπτώσεις στις
οποίες διαπίστωνε ότι δεν είναι εφικτή η διασφάλιση ουσιαστικά ισοδύναμου επιπέδου προστασίας
σύμφωνα με την απόφαση Schrems II36.

95.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί σαφές στη διατύπωση της ρήτρας 2 στοιχείο στ) ότι η εν λόγω
κοινοποίηση δεν θα συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο άδεια συνέχισης της διαβίβασης ελλείψει
κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων με βάση το σχέδιο ΤΣΡ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
καλούν την Επιτροπή να διευκρινίσει το συγκεκριμένο σημείο.

4.3.7 Ρήτρα 3 — Υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων σε περίπτωση αιτημάτων
πρόσβασης κρατικών αρχών
96.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν να διευκρινιστεί ότι τα αιτήματα πρόσβασης από δικαστικές και άλλες
δημόσιες αρχές της τρίτης χώρας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Αυτό θα
μπορούσε, για παράδειγμα, να επιτευχθεί με τροποποίηση του τίτλου της εν λόγω ρήτρας.
4.3.7.1

97.

Σε ό,τι αφορά τη ρήτρα 3.1, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η
προβλεπόμενη κοινοποίηση από τον εισαγωγέα δεδομένων θα πραγματοποιείται προτού απαντήσει
στο αίτημα πρόσβασης από τις δημόσιες αρχές τρίτης χώρας, ώστε ο εξαγωγέας δεδομένων να έχει
τη δυνατότητα να λάβει τυχόν κατάλληλα περαιτέρω μέτρα, εφόσον απαιτείται.
4.3.7.2

98.

Ρήτρα 3.1 — Κοινοποίηση

Ρήτρα 3.2 — Έλεγχος της νομιμότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ κατανοούν ότι το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας 3.2 περιορίζεται σε καταστάσεις
στις οποίες τα αιτήματα πρόσβασης που λαμβάνει ο εισαγωγέας δεδομένων δεν συνάδουν με τη
νομοθεσία της τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών της βάσει του διεθνούς
δικαίου και των οικείων κανόνων που διέπουν τις καταστάσεις σύγκρουσης νόμων. Κατά συνέπεια,
το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ συνιστούν να διευκρινιστεί η εν λόγω ρήτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η
αποφυγή παρερμηνείας της από τους εξαγωγείς δεδομένων. Η εν λόγω ρήτρα αποσκοπεί μόνο στο
να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή στην τρίτη χώρα των νομοθετικών διατάξεων αυτής που ήδη
συνάδουν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ρήτρα δεν συνεπάγεται,
καθαυτή, την αμφισβήτηση της νομιμότητας των αιτημάτων γνωστοποίησης έναντι των απαιτήσεων

2010/87/ΕΕ: απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε
τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της
12.2.2010, σ. 5)· Παράρτημα — Ρήτρα 4 στοιχείο ζ).
36
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Ιουλίου 2020· Data Protection
Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems· υπόθεση C-311/18· σκέψεις 113 και 121.
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προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, εκτός αν η νομοθεσία της τρίτης χώρας προβλέπει ρητώς τη
δυνατότητα επίκλησης της νομοθεσίας άλλης χώρας.

4.3.8 Ρήτρα 5 — Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων — Πρώτη ενότητα
(Διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας)


Ρήτρα 5 στοιχείο α)

99.

Σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο, ο εισαγωγέας δεδομένων φέρει την ευθύνη της διεκπεραίωσης των
αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Στην
πράξη ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες λόγω του γεγονότος ότι ο εισαγωγέας δεδομένων είναι
εγκατεστημένος εκτός ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η εν λόγω
ρήτρα θα πρέπει να εναρμονιστεί στενά με τις υφιστάμενες απαιτήσεις στο πλαίσιο των ΤΣΡ 2004,
βάσει των οποίων ο εξαγωγέας δεδομένων είναι αρμόδιος να απαντά στα ερωτήματα των
υποκειμένων των δεδομένων, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά 37.
Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν δέσμευση να παρέχουν αμοιβαία
συνδρομή και να συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των
υποκειμένων των δεδομένων.

100.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να
παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον το ζητήσουν, θα πρέπει να εισαχθεί
με σαφήνεια στο σχέδιο ΤΣΡ και να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 12
παράγραφος 1 και του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ.


101.

Ρήτρα 5 στοιχείο β)

Κατά τη γνώμη του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν το
δικαίωμα πρόσβασης, εφόσον το ζητήσουν, σε περισσότερες πληροφορίες από τις πληροφορίες που
απαριθμούνται επί του παρόντος στη ρήτρα 5 στοιχείο β σημείο i) και, πιο συγκεκριμένα:
 σε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω διαβιβάσεις, μεταξύ άλλων για τους
υπεργολάβους επεξεργασίας, δηλ. το πλήρες όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των
αποδεκτών των δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς38. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί
εάν απαιτηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στο
παράρτημα III του σχεδίου ΤΣΡ ή εάν απαιτηθεί να τις παρέχουν στα υποκείμενα των
δεδομένων, εφόσον το ζητήσουν·
 σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ, σε επακριβείς πληροφορίες
σχετικά με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εάν είναι δυνατόν, ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, στα κριτήρια που
καθορίζουν το εν λόγω διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν απαιτηθεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στο παράρτημα I του σχεδίου
ΤΣΡ. Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών στο παράρτημα I ενδέχεται επίσης να καταστήσει
σαφές στα συμβαλλόμενα μέρη ότι πρέπει πράγματι να καθορίζουν και να εφαρμόζουν
περιόδους διατήρησης· και

Βλ. ρήτρα 1 στοιχείο δ) και ρήτρα ΙΙ στοιχείο ε) των ΤΣΡ 2004.
Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Μαΐου 2009· ΔΕΕ College van burgemeester en
wethouders van Rotterdam κατά M.E.E. Rijkeboer C-553/07· σκέψεις 49 και 54.
37
38

Εγκρίθηκε

26

 σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του ΓΚΠΔ, σε κάθε διαθέσιμη
πληροφορία σχετικά με την πηγή συλλογής, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν
συλλέγονται από τα υποκείμενα των δεδομένων.
102.

Στην πρώτη ενότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να
ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους υποβολής αιτήματος για
διόρθωση ή διαγραφή των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα δικαιώματά
τους υποβολής αιτήματος για περιορισμό ή αντίταξη στην επεξεργασία των οικείων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, γεγονός που θα εναρμονίσει την εν λόγω ρήτρα με το άρθρο 15
παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ. Οι εν λόγω πληροφορίες θα είναι συμπληρωματικές προς τις
πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ΕΑ, όπως
περιλαμβάνονται επί του παρόντος στη ρήτρα 5 στοιχείο β) σημείο i). Γενικότερα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
καλούν την Επιτροπή να προσθέσει την υποχρέωση του εισαγωγέα δεδομένων να επιτρέπει στα
υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν το δικαίωμά τους υποβολής αιτήματος για περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων τους.

103.

Όσον αφορά τη ρήτρα 5 στοιχείο β) σημείο iii) σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η εν λόγω
δέσμευση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει απολύτως τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 17
παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.


104.

Ρήτρα 5 στοιχείο γ)

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι δεν δικαιολογείται ο περιορισμός του δικαιώματος
εναντίωσης σε περιπτώσεις άμεσης εμπορικής προώθησης και ότι το πεδίο εφαρμογής του
δικαιώματος εναντίωσης θα πρέπει να διευρυνθεί, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα
εναντίωσης είναι εξαρχής εκτελεστό κατά του εξαγωγέα δεδομένων.


Ρήτρα 5 στοιχείο δ)

105.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η διατύπωση της ρήτρας 5 στοιχείο δ) θα πρέπει να
αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την καταρχήν απαγόρευση της αυτοματοποιημένης λήψης
αποφάσεων που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ΓΚΠΔ και θα πρέπει να καθορίζει τις προϋποθέσεις
που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την εν λόγω απαγόρευση. Στη ρήτρα 5 στοιχείο δ) θα πρέπει
επίσης να διευκρινιστεί ότι οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων να εφαρμόζει κατάλληλες
εγγυήσεις και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων στα υποκείμενα των δεδομένων είναι σωρευτικές.

106.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ, θα πρέπει
να προβλεφθεί στη ρήτρα 5 στοιχείο δ) ότι στις πληροφορίες που παρέχονται στα υποκείμενα των
δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνονται η σημασία και οι προβλεπόμενες συνέπειες για τα
υποκείμενα των δεδομένων.


107.

Ρήτρα 5 στοιχείο στ)

Παρότι το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις που να
δικαιολογούν την απόρριψη αιτήματος υποκειμένου των δεδομένων εκ μέρους του εισαγωγέα
δεδομένων, θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σχέδιο ΤΣΡ ότι, βάσει της εν λόγω ρήτρας, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας που σέβονται την ουσία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά
σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση ενός από τους στόχους που απαριθμούνται στο
άρθρο 23 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.


Ρήτρα 5 στοιχείο ζ)
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108.

Προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά
με την πρόθεση του εισαγωγέα δεδομένων να απορρίψει τα αιτήματά τους θα πρέπει να
εναρμονιστεί με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχεται
χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

4.3.9 Ρήτρα 5 — Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων — Δεύτερη (Διαβίβαση από
υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την επεξεργασία) και τρίτη ενότητα
(Διαβίβαση από εκτελούντα την επεξεργασία προς εκτελούντα την επεξεργασία)
109.

Η ρήτρα 5 στη δεύτερη ενότητα και η ρήτρα 5 στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνουν τις ίδιες απαιτήσεις
και, ως εκ τούτου, εξετάζονται από κοινού στην παρούσα κοινή γνωμοδότηση.

110.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι στη ρήτρα 5 στοιχείο α) 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 του σχεδίου ΤΣΡ·
 να διευκρινίζεται περαιτέρω ότι το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης του εισαγωγέα
δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων για
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας θα πρέπει να περιγράφεται και να καθορίζεται
σαφώς στο παράρτημα του σχεδίου ΤΣΡ.

4.3.10 Ρήτρα 5 — Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων — Τέταρτη ενότητα
(Διαβίβαση από εκτελούντα την επεξεργασία προς υπεύθυνο επεξεργασίας)
111.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσαν να παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίσεις σχετικά με
τις πιθανές πρακτικές συνέπειες που συνεπάγεται η δέσμευση των συμβαλλομένων μερών για
αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων
που υποβάλλονται βάσει του ισχύοντος δικαίου του εισαγωγέα δεδομένων.

112.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσαν να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι καταστάσεις τις οποίες
αποσκοπεί να καλύψει η δέσμευση που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά την
παροχή αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των υποκειμένων των
δεδομένων.

113.

Επιπλέον, στη ρήτρα 5 δεν είναι σαφές τι εννοείται με την αναφορά στη συνδρομή «όσον αφορά την
επεξεργασία δεδομένων από τον εξαγωγέα δεδομένων στην ΕΕ, βάσει του ΓΚΠΔ». Σε περίπτωση που
πρόθεση είναι, για παράδειγμα, να καλυφθεί η συνδρομή σε σχέση με τις υποχρεώσεις ασφάλειας,
αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί από την Επιτροπή στο σχέδιο ΤΣΡ.

4.3.11 Ρήτρα 6 — Προσφυγή
114.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα επιθυμούσαν να διευκρινιστεί στο σχέδιο ΤΣΡ αν η επιλογή της παροχής στα
υποκείμενα των δεδομένων της δυνατότητας δωρεάν προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου φορέα
επίλυσης διαφορών πρέπει να προβλέπεται σε όλες τις δέσμες ρητρών. Παρότι είναι σαφές ότι η εν
λόγω επιλογή μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση αποτελεσματικής επιβολής στην περίπτωση
διαβίβασης από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα
επιθυμούσαν να διευκρινιστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο ο εν λόγω μηχανισμός θα
εφαρμοστεί στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ενότητα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να διευκρινιστεί
στην τέταρτη ενότητα το εύρος εφαρμογής του εν λόγω μηχανισμού σε σχέση με τις συγκεκριμένες
και άμεσες υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία και του υπευθύνου επεξεργασίας.
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115.

Όσον αφορά τις ρήτρες σχετικά με την προσφυγή που προβλέπονται στην πρώτη, τη δεύτερη και την
τρίτη ενότητα [ρήτρα 6 στοιχείο β)], το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να καταστεί
σαφέστερο ότι ο εισαγωγέας δεδομένων θα αποδέχεται το δικαίωμα του υποκειμένου των
δεδομένων (το οποίο επικαλείται τα δικαιώματά του ως δικαιούχου τρίτου) να υποβάλλει απευθείας
καταγγελία σε ΕΑ του ΕΟΧ και/ή να εγείρει αξίωση ενώπιον δικαστηρίου του ΕΟΧ χωρίς να απαιτείται
να επιδιώξει προηγουμένως φιλική επίλυση της διαφοράς. Στην πραγματικότητα, για να
διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 77 και 79 του ΓΚΠΔ, αυτού
του είδους οι μηχανισμοί (π.χ. εσωτερικοί μηχανισμοί χειρισμού καταγγελιών που εφαρμόζει ο
εισαγωγέας δεδομένων) θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των
δικαιωμάτων του δικαιούχου τρίτου, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρούνται προαπαιτούμενο για την
υποβολή καταγγελίας στην ΕΑ ή ενώπιον δικαστηρίου.

116.

Επιπλέον, το άρθρο 77 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων
μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην ΕΑ του τόπου συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας
τους ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης. Από αυτή την άποψη, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν
σημαντική την αντίστοιχη τροποποίηση της ρήτρας 6 στοιχείο β) σημείο i) —καθότι το σχέδιο ΤΣΡ
φαίνεται ότι αναφέρεται μόνο στην ΕΑ που είναι αρμόδια να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του
εισαγωγέα δεδομένων με τον ΚΓΠΔ όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων.

117.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ ζητούν την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την απουσία ρήτρας σχετικά με
την προσφυγή στην τέταρτη ενότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται επί
του παρόντος στη ρήτρα 5 της τέταρτης ενότητας όσον αφορά την «επεξεργασία δεδομένων από τον
εξαγωγέα δεδομένων στην ΕΕ, βάσει του ΓΚΠΔ», το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ διερωτώνται με ποιον τρόπο θα
αναγνωρίζεται το δικαίωμα προσφυγής του υποκειμένου των δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις.

4.3.12 Ρήτρα 7 — Ευθύνη — Πρώτη (Διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς
υπεύθυνο επεξεργασίας) και τέταρτη ενότητα (Διαβίβαση από εκτελούντα την
επεξεργασία προς υπεύθυνο επεξεργασίας)
118.

Στη ρήτρα 7, πρώτη και τέταρτη ενότητα, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η από κοινού και εις
ολόκληρον ευθύνη έναντι του υποκειμένου των δεδομένων θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση
επιμερισμένης ευθύνης. Με άλλα λόγια, το καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται στο σχέδιο ΤΣΡ δεν
προβλέπει πλήρη από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε περίπτωση που κάθε συμβαλλόμενο
μέρος είναι υπεύθυνο για τη ζημία που προκαλείται αποκλειστικά από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

119.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ επιθυμούν να υπενθυμίσουν ότι στο σχέδιο ΤΣΡ θα πρέπει
να ενσωματωθούν μηχανισμοί που καθιστούν δυνατή, στην πράξη, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
με το επίπεδο προστασίας που απαιτείται βάσει του ενωσιακού δικαίου 39 . Ωστόσο, η άσκηση
προσφυγής κατά εταιρείας τρίτης χώρας ενδέχεται να αποδειχθεί δυσχερής για το υποκείμενο των
δεδομένων όσον αφορά την επιβολή της απόφασης κατά της εν λόγω εταιρείας τρίτης χώρας. Οι
υφιστάμενες δέσμες ΤΣΡ παρέχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το επίπεδο που
προτείνεται στο σχέδιο ΤΣΡ, και το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι η προστασία των
υποκειμένων των δεδομένων θα πρέπει να ενισχυθεί από αυτή την άποψη.

Για παράδειγμα, βάσει του άρθρου 47 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ απαιτείται οι ΔΕΚ να
διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, «την αποδοχή ευθύνης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την
επεξεργασία που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για τυχόν παραβάσεις των δεσμευτικών
εταιρικών κανόνων από οποιοδήποτε οικείο μέλος που δεν είναι εγκατεστημένο στην Ένωση».
39
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120.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ ζητούν την τροποποίηση της ρήτρας 7 σύμφωνα με τις ανωτέρω
σκέψεις.

4.3.13 Ρήτρα 7 — Ευθύνη — Δεύτερη (Διαβίβαση από υπεύθυνο επεξεργασίας προς
εκτελούντα την επεξεργασία) και τρίτη ενότητα (Διαβίβαση από εκτελούντα την
επεξεργασία προς εκτελούντα την επεξεργασία)
121.

Στη δεύτερη και την τρίτη ενότητα, ρήτρα 7 στοιχεία γ) και δ), προβλέπεται ότι το υποκείμενο των
δεδομένων δικαιούται αποζημίωση για τυχόν υλική ή μη υλική ζημία που προκάλεσε ο εισαγωγέας
δεδομένων, από τον εισαγωγέα δεδομένων γ) ή τον εξαγωγέα δεδομένων δ).

122.

Για την αποφυγή πάσης αμφιβολίας, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει στο σχέδιο ΤΣΡ ότι οι εν
λόγω δυνατότητες είναι σωρευτικές και ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επιλέξει να
εισπράξει αποζημίωση, για τυχόν υλική ή μη υλική ζημία που προκάλεσε ο εισαγωγέας δεδομένων,
είτε από τον εισαγωγέα δεδομένων είτε από τον εξαγωγέα δεδομένων. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα
αναζήτησης της ευθύνης του εξαγωγέα δεδομένων για τυχόν υλική ή μη υλική ζημία που προκάλεσε
ο εισαγωγέας δεδομένων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την άσκηση προσφυγής κατά του
εισαγωγέα δεδομένων.

4.3.14 Ρήτρα 9 — Εποπτεία
123.

Η ρήτρα 9 απαιτεί τον προσδιορισμό της ΕΑ που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του
εξαγωγέα δεδομένων με το σχέδιο ΤΣΡ, αλλά δεν προβλέπει την περίπτωση πολλών αρμόδιων ΕΑ,
όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξαγωγείς δεδομένων ως συμβαλλόμενα μέρη στο σχέδιο ΤΣΡ
(δυνατότητα που παρέχεται στο σχέδιο ΤΣΡ). Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να διευκρινιστεί η εν
λόγω πτυχή με αναφορά στη δυνατότητα περισσότερες από μία ΕΑ του ΕΟΧ να είναι αρμόδιες σε
περίπτωση που εμπλέκονται περισσότεροι από έναν εξαγωγείς δεδομένων, καθώς και στο ότι, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε ΕΑ που είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
του εξαγωγέα δεδομένων θα είναι αρμόδια για τη συγκεκριμένη διαβίβαση που πραγματοποιείται
στο έδαφός της. Για λόγους σαφήνειας και καταληπτότητας, θα πρέπει να ζητείται από τα
συμβαλλόμενα μέρη να ορίζουν τις αρμόδιες ΕΑ στα παραρτήματα.

4.4 Τμήμα III — Τελικές διατάξεις
4.4.1 Ρήτρα 1 — Μη συμμόρφωση με τις ρήτρες και καταγγελία
124.

Η ρήτρα 1 στοιχείο β) προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση επιστροφής ή καταστροφής των
δεδομένων πριν από την καταγγελία της σύμβασης, σε περίπτωση που η ισχύουσα τοπική νομοθεσία
στην οποία υπόκειται ο εισαγωγέας δεδομένων απαγορεύει την εν λόγω επιστροφή ή καταστροφή.
Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ καλούν την Επιτροπή να υπενθυμίσει ότι οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα
δεδομένων βάσει της ρήτρας 5 τμήμα ΙΙ θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που αναφέρεται στη
ρήτρα 1 στοιχείο δ) τμήμα ΙΙΙ. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θεωρούν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει
στο σχέδιο ΤΣΡ ότι, βάσει της εν λόγω ρήτρας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι απαιτήσεις
της τοπικής νομοθεσίας που σέβονται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και
δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση
ενός από τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

125.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η εν λόγω ρήτρα 1 στοιχείο δ) προβλέπει ότι ο
εισαγωγέας δεδομένων θα πρέπει να εγγυάται ότι θα διασφαλίζει «στον βαθμό που είναι εφικτό» το
επίπεδο προστασίας που απαιτείται με βάση τις ρήτρες αυτές.
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126.

Από αυτή την άποψη, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται το
επίπεδο της προστασίας που απαιτείται βάσει του σχεδίου ΤΣΡ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
καλούν την Επιτροπή να διαγράψει τη φράση «στον βαθμό που είναι εφικτό».

4.5 Παραρτήματα
127.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι το σχέδιο ΤΣΡ έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί δυνητικά,
ως πολυμερής συμφωνία, από περισσότερα του ενός συμβαλλόμενα μέρη που ενεργούν ως
εξαγωγείς δεδομένων και/ή ως εισαγωγείς δεδομένων. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
δημιουργίας σύγχυσης ως προς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, είναι σημαντικό να παρέχονται
στα συμβαλλόμενα μέρη, στο σχέδιο ΤΣΡ, σαφείς υποδείξεις όσον αφορά τον κατάλληλο τρόπο
συμπλήρωσης του παραρτήματος. Αυτό είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίο λόγω της σπονδυλωτής
προσέγγισης που παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των ρητρών σε μία πολυμερή συμφωνία που
καλύπτει έως τέσσερα σενάρια (διαβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο
επεξεργασίας, από υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την επεξεργασία, από εκτελούντα την
επεξεργασία προς εκτελούντα την επεξεργασία και από εκτελούντα την επεξεργασία προς υπεύθυνο
επεξεργασίας) και πιθανώς μεγάλο αριθμό διαβιβάσεων, καθεμία από τις οποίες είναι δυνατό να
πραγματοποιείται μεταξύ διαφορετικών εξαγωγέων δεδομένων και/ή εισαγωγέων δεδομένων. Ως εκ
τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ είναι της γνώμης ότι έχει ύψιστη σημασία η σύμβαση που θα υπογραφεί
στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, να οριοθετεί, με απόλυτη σαφήνεια,
τους ρόλους και τις αρμοδιότητες καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη (εξαγωγέας δεδομένων –
υπεύθυνος επεξεργασίας, εξαγωγέας δεδομένων – εκτελών την επεξεργασία, εισαγωγέας
δεδομένων – υπεύθυνος επεξεργασίας, εισαγωγέας δεδομένων – εκτελών την επεξεργασία) στο
πλαίσιο κάθε σχέσης και όσον αφορά κάθε καλυπτόμενη διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων.

128.

Για αυτούς τους λόγους, το παράρτημα της σύμβασης θα πρέπει να επαρκώς ακριβές ώστε να είναι
εφικτό να προσδιορίζεται ανά πάσα στιγμή ποιος αναλαμβάνει τον κάθε ρόλο όσον αφορά
συγκεκριμένη διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, το
ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να διευκρινιστεί ότι κάθε διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων, δηλ. κάθε
διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων που πραγματοποιούνται για έναν ή περισσότερους βέβαιους και
καθορισμένους σκοπούς θα πρέπει να περιγράφεται χωριστά με βάση τον/τους σκοπό/-ούς του, το
είδος των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την/τις κατηγορία/-ες υποκειμένων
των δεδομένων, το/τα είδος/-η της επεξεργασίας και τα συμβαλλόμενα μέρη της διαβίβασης
(εισαγωγέας/-είς δεδομένων και εξαγωγέας/-είς δεδομένων), καθώς και τον ρόλο των αντίστοιχων
συμβαλλομένων μερών (υπεύθυνος/-οι επεξεργασίας ή εκτελών/-ούντες την επεξεργασία). Ως εκ
τούτου, κατά κανόνα, θα απαιτείται πάντοτε χωριστό παράρτημα —το οποίο θα πρέπει να
περιλαμβάνει μέρη I έως VI— ανά διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων. Το εν λόγω χωριστό παράρτημα
που απαιτείται για κάθε διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων θα πρέπει να υπογράφεται μόνο από τους
εξαγωγείς και τους εισαγωγείς δεδομένων που πραγματοποιούν την αντίστοιχη διαβίβαση.
Ταυτόχρονα, κάθε εξαγωγέας δεδομένων και κάθε εισαγωγέας δεδομένων που υπογράφει το
αντίστοιχο παράρτημα θα πρέπει να προσδιορίζει, κατά την υπογραφή του παραρτήματος που
σχετίζεται με την αντίστοιχη διαβίβαση ή το αντίστοιχο σύνολο διαβιβάσεων, τον ρόλο του όσον
αφορά τη συγκεκριμένη διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων (υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την
επεξεργασία), προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν ασάφειες.

129.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση πολυμερούς συμφωνίας που αφορά περισσότερες από μία διαβιβάσεις
και/ή συμβαλλόμενα μέρη, θα πρέπει πάντοτε να είναι σαφές ποιο παράρτημα (που περιλαμβάνει
μέρη I έως VI) εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων, ποιοι είναι οι
εξαγωγείς δεδομένων και οι εισαγωγείς δεδομένων που εμπλέκονται στην εν λόγω διαβίβαση ή
σύνολο διαβιβάσεων, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος (υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την
επεξεργασία) του αντίστοιχου εξαγωγέα δεδομένων ή εισαγωγέα δεδομένων στη συγκεκριμένη
διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να
συμπεριληφθεί, στο «παράρτημα» του σχεδίου ΤΣΡ, επεξηγηματική διατύπωση για την καθοδήγηση
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των συμβαλλομένων μερών ως προς τη δέουσα χρήση και υπογραφή του παραρτήματος, ιδιαίτερα
στην περίπτωση που το σχέδιο ΤΣΡ χρησιμοποιείται ως πολυμερής συμφωνία. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
έχουν παράσχει ορισμένες σχετικές προτάσεις διατύπωσης στο τεχνικό παράρτημα της παρούσας
κοινής γνωμοδότησης.
130.

Ως εκ τούτου, παράρτημα που περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες που αφορούν διάφορες
διαβιβάσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται πλήρες. Για την αποφυγή δημιουργίας σύγχυσης, το
παράρτημα θα πρέπει να υπογράφεται μόνο από τα συμβαλλόμενα μέρη που ουσιαστικά
πραγματοποιούν την εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των συμβαλλομένων μερών που
προσχωρούν στις ρήτρες βάσει του τμήματος I ρήτρα 6.

131.

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει στην πράξη είναι ότι τα παραρτήματα των ΤΣΡ σχετικά με τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα συμπληρώνονται συχνά με πολύ γενικό τρόπο, διότι προορίζονται για
ευρύ φάσμα διαβιβάσεων και πράξεων επεξεργασίας και δεν περιλαμβάνουν ακριβείς υποδείξεις ως
προς το ποια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμόζονται στις διάφορες διαβιβάσεις που
καλύπτονται από τις ΤΣΡ. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ προτείνουν να επισημαίνεται ρητώς στο
σχέδιο ΤΣΡ (μέρος III του παραρτήματος όπως προτείνεται από το ΕΣΠΔ και τον ΕΕΠΔ) ότι θα πρέπει
να απαριθμούνται μόνο τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα εφαρμοστούν στην
αντίστοιχη διαβίβαση / σύνολο διαβιβάσεων, ενώ τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα
εφαρμοστούν μόνο σε άλλες διαβιβάσεις / κατηγορίες διαβιβάσεων που καλύπτονται από την ίδια
πολυμερή συμφωνία θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνο στο σχετικό μέρος του παραρτήματος που
αφορά τις εν λόγω αντίστοιχες διαβιβάσεις.

132.

Όσον αφορά τις σχέσεις υπευθύνων επεξεργασίας / εκτελούντων την επεξεργασία, το ΕΣΠΔ και ο
ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι, στην πράξη, δημιουργείται ενίοτε σύγχυση σχετικά με τις απαιτήσεις που
σχετίζονται με τους υπεργολάβους επεξεργασίας. Στο μέρος V του παραρτήματος θα πρέπει να
υπενθυμίζονται και να αποτυπώνονται συγκεκριμένα οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο σχέδιο ΤΣΡ
σχετικά με την ανάθεση εργασιών σε κάθε υπεργολάβο επεξεργασίας. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ
προτείνουν να υποδεικνύεται (ως μέρος V του παραρτήματος όπως προτείνεται) ο κατάλογος των
προβλεπόμενων υπεργολάβων επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων, για τον καθένα, του τόπου
εγκατάστασής του, της/των πράξης/-εων επεξεργασίας και του είδους των εγγυήσεων που έχουν
εφαρμόσει) ώστε να παρέχεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας η δυνατότητα να επιτρέπει τη χρήση
των προβλεπόμενων υπεργολάβων επεξεργασίας, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 28
παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί η πρόταση ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας έχει επιτρέψει τη χρήση των υπεργολάβων επεξεργασίας που αναφέρονται στον εν
λόγω κατάλογο.
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