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Euroopa Andmekaitsenõukogu

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta; edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“) artiklit 63, artikli
64 lõikeid 2 ja 3–8 ning artikli 46 lõike 3 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 15. detsembri 2020. aasta suuniseid 2/2020 määruse
2016/679 artikli 46 lõike 2 punkti a ja artikli 46 lõike 3 punkti b kohta, mis käsitlevad isikuandmete
edastamist EMP ja EMP-väliste riikide avaliku sektori asutuste ja organite vahel,

võttes arvesse EMP lepingut, eriti selle XI lisa ja protokolli nr 37, mida on muudetud EMP ühiskomitee
6. juuli 2018. aasta otsusega nr 154/20181,

võttes arvesse töökorra artikleid 10 ja 22

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikele 1, artikli 46 lõike 3 punktile b ja artikli
46 lõikele 4
võib artikli 45 lõike 3 kohase otsuse puudumisel vastutav töötleja või volitatud töötleja edastada
isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes juhul, kui vastutav
töötleja või volitatud töötleja on sätestanud asjakohased kaitsemeetmed ning tingimusel, et
andmesubjektide kohtulikult kaitstavad õigused ja tõhusad õiguskaitsevahendid on kättesaadavad.
Pädeva järelevalveasutuse loal võib asjakohased kaitsemeetmed sätestada ka eelkõige sätetega, mis
tuleb lisada avaliku sektori asutuste või organite vahelistesse halduskokkulepetesse ning mis hõlmavad
andmesubjektide kohtulikult kaitstavaid ja tõhusaid õigusi.

(2) Võttes arvesse artikli 46 lõike 3 punktis b2 sätestatud halduskokkulepete üksikasju, mis võivad olla
väga erinevad, tuleks iga juhtumit käsitleda eraldi ning see ei piira muude halduskokkulepete
hindamist.

(3) Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 70 lõikele 1
selle määruse järjepideva kohaldamise kogu Euroopa Majanduspiirkonnas. Artikli 64 lõike 2 kohaselt
võib järjepidevuse mehhanismi
kohaldamise algatada pädev järelevalveasutus, Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja või komisjon
mis tahes üldkohaldatava või rohkem kui ühes liikmesriigis mõju avaldava küsimuse puhul.
Andmekaitsenõukogu esitab talle edastatud küsimuse kohta arvamuse, tingimusel et ta ei ole samas
küsimuses juba arvamust
esitanud.

(4) Andmekaitsenõukogu arvamus võetakse vastu vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64
lõikele 3 koostoimes andmekaitsenõukogu töökorra artikli 10 lõikega 2 kaheksa nädala jooksul pärast
seda, kui eesistuja on otsustanud, et toimik on täielik. Andmekaitsenõukogu eesistuja otsusel võib seda
ajavahemikku pikendada kuue nädala võrra, võttes arvesse küsimuse keerukust.

1 Käesoleva arvamuse viiteid liikmesriikidele tuleks käsitada viidetena EMP liikmesriikidele.
2 Vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse põhjendus 108.
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(5) Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 lõike 1 punkti c kohaselt võib iga asjaomane
järelevalveasutus või komisjon juhul, kui pädev järelevalveasutus ei järgi andmekaitsenõukogu artikli
64 kohaselt esitatud arvamust, edastada küsimuse andmekaitsenõukogule, kes võtab vastu siduva
otsuse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

1 ASJAOLUDE KOKKUVÕTE

1. Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (edaspidi „H3C“) esitas Prantsusmaa järelevalveasutusele
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) adresseeritud ametliku kirjaga
halduskokkuleppe eelnõu, mille eesmärk on piiritleda isikuandmete edastamine H3C-lt PCAOB-le
kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 3 punktiga b.

2. Halduskokkuleppe eelnõu edastati Prantsusmaa järelevalveasutusele 19. novembril 2020.

3. Pärast eelnõu saamist palus Prantsusmaa järelevalveasutus andmekaitsenõukogult arvamust vastavalt
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõikele 2. Otsus toimiku täielikkuse kohta tehti 9. detsembril
2020.

2 HINNANG

4. Isikuandmete vahetamine H3C ja PCAOB vahel on vajalik selleks, et tagada kõnealuste asutuste
regulatiivsete auditiülesannete täitmine vastavalt Sarbanes-Oxley seadusele ja Euroopa Parlamendi
direktiivi 2006/43/EÜ3 artiklile 47, nimelt PCAOB ja H3C regulatiivse pädevuse alla kuuluvate
registreeritud audiitorühingute ja nendega seotud isikute üle järelevalve tegemine, nende
kontrollimine ja uurimine.

5. Ka teistel EMP auditeerimisasutustel on vaja PCAOB-ga isikuandmeid vahetada. Seega võivad teised
EMP auditeerimisasutused võtta selle Euroopa Andmekaitsenõukogule arvamuse saamiseks esitatud
halduskokkuleppe eelnõu eeskujuks, kui nad soovivad oma konkreetsetes halduskokkulepetes, mis
omakorda tuleb esitada pädevale järelevalveasutusele loa saamiseks, piiritleda samalaadse
isikuandmete edastamise PCAOB-le. Seega avaldab küsimus mõju rohkem kui ühes liikmesriigis
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 2 tähenduses.

6. Selle konkreetse halduskokkuleppe sätete hindamisel on Euroopa Andmekaitsenõukogu võtnud
arvesse mitut konkreetset elementi, sealhulgas halduskokkuleppega hõlmatud isikuandmete liiki ja
selle eesmärke.

7. Halduskokkuleppe eelnõu ja selle lisad hõlmavad järgmisi tagatisi.

Mõistete ja andmesubjektide õiguste määratlused

8. Halduskokkuleppe artikkel I sisaldab asjakohaseid määratlusi, mis on vajalikud halduskokkuleppe
kohaldamisala ja järjepideva kohaldamise kindlaksmääramiseks. Nende hulgas on mõned Euroopa

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise
aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ.



Vastu võetud 5

andmekaitse õigusraamistiku põhimõistete ja -õiguste määratlused, nagu „isikuandmed“,
„isikuandmete töötlemine“, „isikuandmetega seotud rikkumine“, „õigus tutvuda andmetega“ ja „õigus
andmete kustutamisele“.

Eesmärgi piiramise põhimõte ja edasise kasutamise keeld

9. Halduskokkuleppe artikli III lõikes 1 on sätestatud, et H3C-lt PCAOB-le edastatud isikuandmeid võib
PCAOB ise töödelda üksnes selleks, et täita vastavalt Sarbanes-Oxley seadusele oma regulatiivseid
auditiülesandeid PCAOB ja H3C regulatiivse pädevuse alla kuuluvate registreeritud audiitorühingute ja
nendega seotud isikute üle järelevalve tegemiseks, nende kontrollimiseks ja uurimiseks. Eesmärgi
piiramise põhimõtte kohaselt võib seega andmeid edastada üksnes selliste volituste ja kohustuste
raames. PCAOB-l on õigus saadud isikuandmeid töödelda vaid halduskokkuleppes sätestatud
eesmärgil.

10. PCAOB otsib eelkõige nende üksikisikute nimesid ja kutsetegevusega seotud teavet, kes vastutasid
kontrollimise või uurimise käigus läbivaatamiseks välja valitud auditi töövõttude eest või osalesid
nendes või kelle tähtsus äriühingu juhtimises ja kvaliteedikontrollis on suur. PCAOB kasutab sellist
teavet, et hinnata, mil määral registreeritud raamatupidamisettevõtja ja temaga seotud isikud järgivad
Sarbanes-Oxley seadust, auditiaruannete koostamise ja väljaandmisega seotud väärtpaberiseadusi,
PCAOB eeskirju, Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjoni (Securities and
Exchange Commission (SEC)) eeskirju ja asjaomaseid kutsestandardeid seoses auditite tegemise,
auditiaruannete väljaandmise ja emitentidega seotud küsimustega (nagu on määratletud Sarbanes-
Oxley seaduses).

Andmete kvaliteedi ja proportsionaalsuse põhimõte

11. Vastavalt halduskokkuleppe artikli III lõikele 2 peavad H3C edastatud isikuandmed olema täpsed,
piisavad, asjakohased ja proportsionaalsed nende edastamise ja edasise töötlemise eesmärkidega.

12. Lisaks teavitab kumbki lepinguosaline teist, kui ta saab teada, et varem edastatud või saadud teave on
ebatäpne ja/või seda tuleb ajakohastada. Võttes arvesse isikuandmete edastamise eesmärke, teevad
lepinguosalised oma vastavates dokumentides asjakohaseid parandusi, mis võivad vajadust mööda
hõlmata isikuandmete täiendamist, kustutamist, töötlemise piiramist, korrigeerimist või muul viisil
parandamist.

Läbipaistvuse põhimõte

13. Nagu on sätestatud halduskokkuleppe artikli III lõikes 3, edastavad nii H3C kui ka PCAOB
andmesubjektidele üldise teate, avaldades halduskokkuleppe enda oma veebisaitidel. Lisaks
halduskokkuleppele avaldab H3C teabe tehtud isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas teabe, mis
käsitleb isikuandmete edastamist, üksuste liiki, kellele andmeid võidakse edastada, kohaldatavatest
õiguslikest nõuetest neile üksustele tulenevaid õigusi, sealhulgas teabe selle kohta, kuidas neid õigusi
kasutada ja millised on kohaldatavad viivitused või piirangud selliste õiguste kasutamisel, ning
kontaktandmed vaide või nõude esitamiseks. PCAOB avaldab oma veebisaidil ka asjakohase teabe
isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas eespool nimetatud teabe vastavalt kokkuleppes
kirjeldatule. Lisaks edastab H3C andmesubjektidele eraldi teate kooskõlas isikuandmete kaitse
üldmäärusega. H3C teatab PCAOB-le sellise eraldi teate esitamisest ette.

Andmete säilitamise põhimõte
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14. Halduskokkuleppe artikli III lõikes 2 on sätestatud, et isikuandmeid tuleb säilitada kujul, mis võimaldab
andmesubjekte tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks
andmeid koguti või milleks neid edasi töödeldakse, või kohaldatavate õigusnormidega sätestatud aja
jooksul. Lepinguosalised kehtestavad asjakohased andmete kustutamise menetlused seoses kogu
teabega, mis on saadud halduskokkuleppe kohaselt.

Turva- ja konfidentsiaalsusmeetmed

15. Halduskokkuleppe artikli III lõikega 4 nähakse ette, et PCAOB on esitanud teabe (halduskokkuleppe I
lisa), milles kirjeldatakse tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku
või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avalikustamise või neile juurdepääsu eest.
PCAOB kohustub teatama H3C-le kõigist tehniliste ja korralduslike turvameetmete muudatustest, mis
võiksid kahjustada halduskokkuleppega ette nähtud tasemel isikuandmete kaitset. Selliste muudatuste
tegemisel ajakohastab PCAOB ka I lisas sisalduvat teavet. Juhul kui PCAOB esitab H3C-le sellise teate,
teavitab H3C sellistest muudatustest Prantsusmaa andmekaitseasutust.

16. PCAOB on esitanud H3C-le ka oma kohaldatavate seaduste ja/või eeskirjade kirjelduse, mis käsitlevad
konfidentsiaalsust ja mitteavaliku või konfidentsiaalse teabe ebaseadusliku avalikustamise või nende
seaduste ja/või eeskirjade oletatava rikkumise tagajärgi.

17. Kui PCAOB saab teada isikuandmetega seotud rikkumisest, teavitab ta H3C-d sellest põhjendamatu
viivituseta ja võimaluse korral 24 tunni jooksul pärast seda, kui ta on saanud teada, et see mõjutab
selliseid isikuandmeid. Samuti kasutab PCAOB nii kiiresti kui võimalik mõistlikke ja asjakohaseid
vahendeid rikkumise heastamiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks.

Andmesubjekti õigustega seotud kaitsemeetmed

18. Halduskokkuleppe artikli III lõikes 5 on sätestatud andmesubjekti õigustega seotud kaitsemeetmed.
Eelkõige saavad andmesubjektid, kelle isikuandmed on edastatud PCAOB-le, kasutada
halduskokkuleppe artikli I punktis j määratletud andmesubjekti õigusi, sealhulgas taotleda, et H3C
identifitseeriks kõik PCAOB-le edastatud isikuandmed. Lisaks võivad andmesubjektid taotleda otse
H3C-lt, et PCAOB kinnitaks, et nende isikuandmed on täielikud, täpsed ja vajaduse korral ajakohased
ning et töötlemine on kooskõlas halduskokkuleppes sätestatud põhimõtetega. PCAOB vastab
põhjendatud viisil ja õigel ajal kõikidele H3C taotlustele, mis käsitlevad H3C poolt PCAOB-le edastatud
isikuandmeid. Andmesubjekt võib PCAOB-ga ka otse ühendust võtta.

19. Nende õiguste mis tahes piiramine peab olema seadusega ette nähtud ning see peaks olema vajalik ja
kestma ainult seni, kuni piirangu põhjus püsib. Sellised piirangud võivad olla lubatud, et vältida nende
lepinguosaliste järelevalve- või nõuete täitmise tagamise ülesannete piiramist või kahjustamist, kes
teostavad neile ülesandeks tehtud avalikku võimu, näiteks selliste ülesannete puhul nagu
lepinguosalise kohaldatavate õigusaktide järgimise järelevalve või hindamine või oletatavate
rikkumiste ärahoidmine või uurimine, üldist avalikku huvi pakkuvatel olulistel eesmärkidel, mida
tunnustatakse Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal või Euroopa Liidus, sealhulgas rahvusvahelise
koostöö vastastikkuse põhimõttest juhindudes, või järelevalve puhul reguleeritud isikute ja üksuste
üle.

Automatiseeritud otsuste tegemine

20. Artikli III lõikes 5 on sätestatud, et PCAOB ei tee andmesubjekti kohta õiguslikku otsust, mis põhineb
üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil, ilma inimese
osaluseta.
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Isikuandmete / tundlike andmete eriliigid

21. Artikli III lõikes 6 on sätestatud, et H3C ei edasta PCAOB-le teatavatesse konkreetsetesse liikidesse
kuuluvaid isikuandmeid / tundlikke andmeid.

Andmete edasisaatmise piirangud

22. Vastavalt halduskokkuleppe artikli III lõikele 7 jagab PCAOB H3C-lt saadud isikuandmeid üksnes
halduskokkuleppe II lisas loetletud üksustega. Sellise jagamise puhul (välja arvatud Ameerika
Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjoniga), küsib PCAOB H3C eelnevat kirjalikku
nõusolekut ja jagab selliseid isikuandmeid üksnes juhul, kui kolmas isik esitab asjakohased tagatised,
mis on kooskõlas halduskokkuleppes sätestatud kaitsemeetmetega. Sellise eelneva kirjaliku nõusoleku
taotlemisel peaks PCAOB esitama H3C-le asjaomase teabe, et viimane saaks anda nõusoleku seda liiki
isikuandmete kohta, mida kavatsetakse jagada, ning andmete jagamise põhjuste ja eesmärkide kohta.
Kui H3C ei anna selliseks jagamiseks kirjalikku nõusolekut kümne päeva jooksul, konsulteerib PCAOB
H3C-ga ja kaalub võimalike vastuväidete esitamist. Kui PCAOB otsustab jagada isikuandmeid ilma H3C
kirjaliku nõusolekuta, teavitab PCAOB H3C-d oma kavatsusest andmeid jagada ja H3C võib seejärel
otsustada, kas isikuandmete edastamine tuleb peatada. Sellest otsusest tuleks teavitada Prantsusmaa
andmekaitseasutust. Erandina võib juhul, kui kolmas isik ei saa anda asjakohaseid tagatisi, jagada
isikuandmeid H3C nõusolekul kolmanda isikuga, kui isikuandmete jagamine toimub avalikust huvist
tulenevatel kaalukatel põhjustel, mida tunnustatakse Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal või
Euroopa Liidus, või kui andmete jagamine on vajalik õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks.

23. Seoses isikuandmete jagamisega Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjoniga
peab PCAOB hankima viimaselt asjakohase kinnituse, mis on kooskõlas halduskokkuleppes sätestatud
kaitsemeetmetega. Lisaks teavitab PCAOB regulaarselt H3C-d jagatud isikuandmete laadist ja selle
põhjustest, kui sellise teabe esitamine ei sea ohtu käimasolevat uurimist. Selline käimasoleva uurimise
teabega seotud piirang kehtib ainult seni, kuni püsib piirangu põhjus.

24. Andmesubjekt võib taotleda H3C-lt teatavat teavet oma isikuandmete kohta, mida H3C on PCAOB-le
edastanud. H3C vastutab sellise teabe esitamise eest kooskõlas kohaldatavate isikuandmete kaitse
üldmääruses ja Prantsusmaa andmekaitseseaduses sätestatud õiguslike nõuetega.

Õiguskaitse

25. Halduskokkuleppe artikli III lõikes 8 on sätestatud õiguskaitsemehhanism. Halduskokkuleppes on
andmesubjektile ette nähtud neli õiguskaitsevahendit. Esiteks võib mis tahes vaide või nõude, mille
andmesubjekt on esitanud seoses oma isikuandmete töötlemisega vastavalt halduskokkuleppele,
esitada vajadust mööda kas H3C-le, PCAOB-le või mõlemale. Lepinguosalised teavitavad üksteist igast
sellisest vaidest või nõudest ning teevad kõik endast oleneva vaide või nõude õigeaegseks ja
rahumeelseks lahendamiseks.

26. PCAOB teavitab H3C-d andmesubjektidelt saadud teadetest ja peab küsimusele vastamiseks H3C-ga
nõu.

27. Teiseks, kui lepinguosaline või lepinguosalised ei suuda andmesubjekti probleemi või kaebust
lahendada ning andmesubjekti probleemipüstitus või kaebus ei ole selgelt põhjendamatu või
ülemäärane, võib andmesubjekt, lepinguosaline või -osalised kasutada asjakohast esimese tasandi
vaidluste lahendamise mehhanismi, mida rakendab PCAOB sõltumatu üksus – ärakuulamise eest
vastutav ametnik.
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28. Kolmandaks võib selle vaidluste lahendamise mehhanismi abil tehtud otsuse esitada teiseks
sõltumatuks läbivaatamiseks, mida teeb eraldiseisev sõltumatu üksus – läbivaatamise eest vastutav
õiguskaitseametnik. Nii ärakuulamise eest vastutava ametniku kui ka läbivaatamise eest vastutava
õiguskaitseametniku otsused on PCAOB-le siduvad. Neid vaidluste lahendamise mehhanisme on
üksikasjalikult kirjeldatud halduskokkuleppe III lisas.

29. Kui H3C leiab, et PCAOB ei ole tegutsenud kooskõlas halduskokkuleppes sätestatud kaitsemeetmetega,
võib H3C peatada andmete edastamise kuni probleemi rahuldava lahendamiseni ja teavitada sellest
andmesubjekti.

30. Igal juhul võib andmesubjekt kasutada oma õigust õiguslikule või halduslikule kaitsevahendile
(sealhulgas kahjuhüvitisele) vastavalt Prantsusmaa andmekaitseõigusele.

Järelevalvemehhanism

31. Halduskokkuleppe artikli III lõikes 9 on sätestatud järelevalvemehhanism, millega tagatakse
halduskokkuleppe kaitsemeetmete rakendamine. Selles järelevalvemehhanismis on ühendatud sise-
ja välisjärelevalve.

32. Seoses sisejärelevalvega vaatab kumbki lepinguosaline korrapäraselt läbi oma tegevuspõhimõtted ja
menetlused, millega rakendatakse halduskokkuleppes sätestatud kaitsemeetmeid. Teise
lepinguosalise põhjendatud taotluse korral vaatab lepinguosaline läbi oma tegevuspõhimõtted ja
menetlused, et veenduda ja kinnitada, et kokkuleppes sätestatud kaitsemeetmeid rakendatakse
tõhusalt, ning saadab teisele lepinguosalisele läbivaatamise kokkuvõtte.

33. Seoses välisjärelevalvega palub PCAOB H3C taotluse korral kontrollida sõltumatult halduskokkuleppes
sätestatud kaitsemeetmete järgimist oma sõltumatul sisejärelevalve ja toimimise tagamise bürool
(Office of Internal Oversight and Performance; edaspidi „IOPA“) teha kontroll, et veenduda ja
kinnitada, et halduskokkuleppes sätestatud kaitsemeetmeid rakendatakse tõhusalt. IOPA toimimise
üksikasjad on esitatud halduskokkuleppe IV lisas. IOPA esitab läbivaatamise tulemuste kokkuvõtte
H3C-le pärast seda, kui PCAOB juhatus on heaks kiitnud kokkuvõtte esitamise H3C-le.

34. Kui H3C ei ole saanud IOPA läbivaatamise tulemusi ja on seisukohal, et PCAOB ei ole toiminud
kooskõlas halduskokkuleppes konkreetselt tema kohustustega seoses kehtestatud kaitsemeetmetega
võib H3C peatada andmete edastamise PCAOB-le seniks, kuni PCAOB on probleemi rahuldavalt
lahendanud. Peatamisest tuleb teatada Prantsusmaa andmekaitseasutusele.

3 JÄRELDUSED/SOOVITUSED

35. Euroopa Andmekaitsenõukogu tunnustab jõupingutusi, mis on tehtud halduskokkuleppe raames, mis
hõlmab mitmeid olulisi andmekaitsemeetmeid, mis on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ja
ka Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistes 2/2020 sätestatud kaitsemeetmetega. Tagamaks, et need
kaitsemeetmed kindlustavad PCAOB-le andmete edastamisel edaspidigi piisaval tasemel andmekaitse,
rõhutab Euroopa Andmekaitsenõukogu selliste mittesiduvate lepingute ainulaadsust arvesse võttes
järgmist:

 Prantsusmaa järelevalveasutus jälgib halduskokkulepet ja selle rakendamist praktikas,
eelkõige seoses artikli III lõigetega 7, 8 ja 9, mis käsitlevad andmete edasisaatmist,
õiguskaitsevahendeid ja järelevalvemehhanisme, et tagada andmesubjektidele tõhusad ja
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kohtulikult kaitstavad õigused, asjakohased õiguskaitsevahendid ning tõhus järelevalve
halduskokkuleppe järgimise üle.

 Prantsusmaa järelevalveasutus annab loa käesoleva halduskokkuleppe sõlmimiseks sobiva
andmekaitsemeetmena andmete piiriülese edastamise eesmärgil üksnes tingimusel, et
allakirjutanud järgivad täielikult kõiki halduskokkuleppe sätted.

 Prantsusmaa järelevalveasutus peatab H3C poolt loa alusel tehtavad asjakohased
andmeedastused, kui halduskokkulepe ei näe enam ette asjakohaseid kaitsemeetmeid
isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

4 LÕPPMÄRKUSED

36. See arvamus avaldatakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 5 punktile b.

Euroopa Andmekaitsenõukogu

eesistuja

(Andrea Jelinek)


