
Priimta

Nuomonė Nr. 05/2021 dėl administracinio susitarimo dėl
asmens duomenų perdavimo tarp

Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)
ir

Valstybinių bendrovių apskaitos priežiūros valdybos
(PCAOB) projekto

Priimta 2021 m. vasario 2 d.



Priimta 2

Turinys

1 Faktų santrauka............................................................................................................................... 4

2 Vertinimas ....................................................................................................................................... 4

3 Išvados ir rekomendacijos ............................................................................................................... 8

4 Baigiamosios pastabos .................................................................................................................... 9



Priimta 3

Europos duomenų apsaugos valdyba,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679/ES dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 63 straipsnį, 64 straipsnio 2 ir 3–8 dalis ir 46 straipsnio
3 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2020 m. gruodžio 15 d. priimtas Europos duomenų apsaugos valdybos gaires
Nr. 2/2020 dėl Reglamento 2016/679 46 straipsnio 2 dalies a punkto ir 46 straipsnio 3 dalies b punkto
dėl asmens duomenų perdavimo tarp EEE ir EEE nepriklausančių šalių valdžios institucijų ir įstaigų,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, ypač į jo XI priedą ir 37 protokolą, su
pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 154/20181,

atsižvelgdama į savo Darbo taisyklių 10 ir 22 straipsnius,

kadangi:

1) atsižvelgiant į BDAR 46 straipsnio 1 dalį, 3 dalies b punktą ir 46 straipsnio 4 dalį, jeigu nėra priimtas
sprendimas pagal 45 straipsnio 3 dalį, duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali perduoti
asmens duomenis į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jeigu duomenų
valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad
suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų
subjektų teisių gynimo priemonėmis. Gavus kompetentingos priežiūros institucijos leidimą, tinkamos
apsaugos priemonės taip pat gali būti nustatomos, visų pirma, nuostatomis, įtraukiamomis į valdžios
institucijų arba įstaigų tarpusavio administracinius susitarimus, kuriais numatomos vykdytinos ir
veiksmingos duomenų subjektų teisės;

2) atsižvelgiant į 46 straipsnio 3 dalies b punkte numatytų administracinių susitarimų2, kurie gali būti
labai skirtingi, ypatumus, kiekvienas atvejis turėtų būti nagrinėjamas atskirai, nedarant poveikio jokių
kitų administracinių susitarimų vertinimui;

3) pagal BDAR 70 straipsnio 1 dalį Europos duomenų apsaugos valdyba užtikrina nuoseklų Reglamento
(ES) 2016/679 taikymą Europos ekonominėje erdvėje. Pagal 64 straipsnio 2 dalį, iškilus bet kuriam
bendro pobūdžio klausimui arba klausimui, kuris daro poveikį daugiau kaip vienoje valstybėje narėje,
priežiūros institucija, Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininkas arba Komisija gali pasinaudoti
nuoseklumo užtikrinimo mechanizmu. Europos duomenų apsaugos valdyba dėl jai pateikto klausimo
pateikia nuomonę, išskyrus atvejus, kai nuomonę tuo pačiu klausimu ji jau yra pateikusi;

4) pagal BDAR 64 straipsnio 3 dalį kartu su Europos duomenų apsaugos valdybos darbo tvarkos taisyklių
10 straipsnio 2 dalimi Europos duomenų apsaugos valdyba priima nuomonę per aštuonias savaites po
to, kai pirmininkas nusprendžia, kad pateikti dokumentai yra išsamūs. Atsižvelgiant į dalyko
sudėtingumą, Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininko sprendimu šis laikotarpis gali būti
pratęstas dar šešioms savaitėms;

1 Šioje nuomonėje daromos nuorodos į valstybes nares turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į EEE valstybes
nares.
2 Taip pat žr. BDAR 108 konstatuojamąją dalį.
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5) pagal BDAR 65 straipsnio 1 dalies c punktą, jei kompetentinga priežiūros institucija nesilaiko Europos
duomenų apsaugos valdybos pagal 64 straipsnį pateiktos nuomonės, bet kuri susijusi priežiūros
institucija arba Komisija gali perduoti klausimą Europos duomenų apsaugos valdybai, o ši priima
privalomą sprendimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1 FAKTŲ SANTRAUKA

1. Aukštoji teisės aktų nustatyto audito taryba (pranc. Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, toliau
– H3C) oficialiu raštu, adresuotu Prancūzijos priežiūros institucijai (pranc. Commission Nationale de l'
Informatique et des Libertés), pateikė administracinio susitarimo projektą (toliau – AS projektas),
kuriuo siekiama nustatyti H3C vykdomo asmens duomenų perdavimo Valstybinių bendrovių apskaitos
priežiūros valdybai (angl. PCAOB) tvarką pagal BDAR 46 straipsnio 3 dalies b punktą.

2. 2020 m. lapkričio 19 d. šis AS projektas buvo perduotas Prancūzijos priežiūros institucijai.

3. Gavusi šį projektą, Prancūzijos priežiūros institucija paprašė Valdybos pagal BDAR 64 straipsnio 2 dalį
pateikti nuomonę. Sprendimas dėl dokumentų išsamumo buvo priimtas 2020 m. gruodžio 9 d.

2 VERTINIMAS

4. H3C ir PCAOB būtina keistis asmens duomenimis, kad pagal P. Sarbaneso ir M. G. Oxley’io aktą ir
Europos Parlamento direktyvos 2006/43/EB3 47 straipsnį būtų užtikrintos abiejų institucijų audito
reguliavimo funkcijos, būtent auditorių priežiūros, patikrinimų ir registruotų audito įmonių ir jų
asocijuotųjų asmenų, kuriems taikoma PCAOB ir H3C reguliavimo jurisdikcija, tyrimų vykdymo tikslais.

5. Kitos EEE audito institucijos taip pat susiduria su poreikiu keistis asmens duomenimis su PCAOB. Taigi
šį AS projektą, šiuo metu pateiktą Europos duomenų apsaugos valdybai jos nuomonei gauti, kitos EEE
audito institucijos galėtų laikyti sektinu pavyzdžiu, nes jos siekia nustatyti analogiško asmens duomenų
perdavimo PCAOB tvarką savo konkrečiuose AS, kuriuos turi pateikti kompetentingai priežiūros
institucijai jos leidimui gauti. Todėl šis klausimas daro poveikį daugiau kaip vienoje valstybėje narėje,
kaip apibrėžta BDAR 64 straipsnio 2 dalyje.

6. Vertindama į šį konkretų AS įtrauktas nuostatas, Europos duomenų apsaugos valdyba atsižvelgė į
keletą konkrečių aspektų, įskaitant asmens duomenų, kuriems taikomas AS, rūšį ir siekiamus tikslus.

7. Toliau nurodytos į AS projektą ir jo priedus įtrauktos garantijos.

Sąvokų ir duomenų subjektų teisių apibrėžtys

8. AS I straipsnyje pateikiamos atitinkamos apibrėžtys, būtinos AS taikymo sričiai nustatyti ir jo
nuosekliam taikymui užtikrinti. Jos apima keletą pagrindinių Europos duomenų apsaugos teisinės
sistemos sąvokų ir teisių apibrėžčių, tokių kaip „asmens duomenys“, „asmens duomenų tvarkymas“,

3 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės
finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas
78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB.
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„asmens duomenų saugumo pažeidimas“, „teisė susipažinti su duomenimis“ ir „teisė reikalauti ištrinti
duomenis“.

Tikslo apribojimo principas ir draudimas toliau naudoti duomenis

9. AS III straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmens duomenis, kuriuos H3C perdavė PCAOB, pati PCAOB
gali tvarkyti tik tam, kad pagal P. Sarbaneso ir M. G. Oxley’io aktą atliktų savo audito reguliavimo
funkcijas auditorių priežiūros, patikrinimų ir registruotų audito įmonių ir jų asocijuotųjų asmenų,
kuriems taikoma PCAOB ir H3C reguliavimo jurisdikcija, tyrimų vykdymo tikslais. Todėl pagal tikslo
apribojimo principą duomenų perdavimas gali būti vykdomas tik pagal minėtus įgaliojimus ir pareigas.
PCAOB negalės tvarkyti gautų asmens duomenų kitais tikslais, nei nustatyta AS.

10. Iš tiesų, PCAOB visų pirma siekia gauti konkrečių asmenų, kurie buvo atsakingi už audito užduotis,
atrinktas peržiūrai atliekant patikrinimą ar tyrimą, arba jose dalyvavo arba kurie atlieka svarbų
vaidmenį įmonės valdymo ir kokybės kontrolės veikloje, vardus ir pavardes ir informaciją, susijusią su
jų profesine veikla. Minėtą informaciją PCAOB naudotų siekdama įvertinti, kaip registruota apskaitos
įmonė ir jos asocijuotieji asmenys laikosi P. Sarbaneso ir M. G. Oxley’io akto, vertybinių popierių
įstatymų, susijusių su audito ataskaitų rengimu ir skelbimu, PCAOB taisyklių, JAV vertybinių popierių ir
biržų komisijos taisyklių ir atitinkamų profesinių standartų, susijusių su jos auditais, audito ataskaitų
skelbimu ir kitais, su emitentais susijusiais klausimais (kaip apibrėžta P. Sarbaneso ir M. G. Oxley’io
akte).

Duomenų kokybės ir proporcingumo principas

11. Pagal AS III straipsnio 2 dalį asmens duomenys, kuriuos perduoda H3C, turi būti tikslūs, adekvatūs,
tinkami ir neviršijantys to, ko reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie perduodami ir toliau tvarkomi.

12. Be to, kiekviena Šalis, sužinojusi, kad anksčiau perduota arba gauta informacija yra netiksli ir (arba) turi
būti atnaujinta, apie tai informuos kitą Šalį. Atsižvelgdamos į tikslus, kuriais asmens duomenys buvo
perduoti, Šalys tinkamai pataisys atitinkamas savo rinkmenas. Šie pataisymai gali būti atliekami asmens
duomenis atitinkamai papildant, ištrinant, ribojant jų tvarkymą, juos pataisant ar kitaip ištaisant.

Skaidrumo principas

13. Kaip numatyta AS III straipsnio 3 dalyje, bendrą pranešimą duomenų subjektams pateiks tiek H3C, tiek
PCAOB, paskelbdamos patį AS savo interneto svetainėse. Be AS, H3C pateiks informaciją apie atliekamą
duomenų tvarkymą, įskaitant informaciją apie duomenų perdavimą, subjektų, kuriems duomenys gali
būti perduodami, rūšį, teises, kuriomis duomenų subjektai gali naudotis pagal taikomus teisinius
reikalavimus, įskaitant tai, kaip naudotis tomis teisėmis, ir informaciją apie bet kokį taikytiną
naudojimosi tomis teisėmis atidėjimą ar apribojimus, taip pat kontaktinius duomenis ginčui spręsti ar
reikalavimui pateikti. PCAOB savo interneto svetainėje taip pat paskelbs atitinkamą informaciją,
susijusią su jos atliekamu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant pirmiau nurodytą informaciją, kaip
aprašyta susitarime. Be to, H3C, laikydamasi BDAR, duomenų subjektams pateiks atskirą pranešimą.
Prieš pateikdama minėtą atskirą pranešimą, H3C apie jį praneš PCAOB.

Duomenų saugojimo principas

14. AS III straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, kad duomenų
subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens
duomenys yra renkami arba toliau tvarkomi, arba tiek laiko, kiek reikalaujama taikomuose
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įstatymuose, taisyklėse ir kituose teisės aktuose. Šalys taiko tinkamas įrašų šalinimo procedūras visai
pagal šį AS gautai informacijai.

Apsaugos ir konfidencialumo užtikrinimo priemonės

15. AS III straipsnio 4 dalyje numatyta, kad PCAOB pateikė informaciją (AS I priedas), kuria apibūdinamos
jos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės, kuriomis ji siekia užkirsti kelią atsitiktiniam ar
neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui ar susipažinimui su
jais. PCAOB sutinka pranešti H3C apie bet kokius techninių ir organizacinių apsaugos priemonių
pakeitimus, kurie neigiamai paveiktų AS užtikrinamą asmens duomenų apsaugos lygį. Jei tokių
pakeitimų bus padaryta, PCAOB taip pat atnaujins I priede pateiktą informaciją. PCAOB pateikus tokį
pranešimą H3C, H3C apie minėtus pakeitimus praneštų Prancūzijos duomenų apsaugos institucijai.

16. PCAOB H3C taip pat pateikė jos taikomų įstatymų ir (arba) taisyklių, susijusių su konfidencialumu ir bet
kokio neteisėto neviešos arba konfidencialios informacijos atskleidimo arba įtariamų šių įstatymų
ir (arba) taisyklių pažeidimų pasekmėmis, aprašymą.

17. Galiausiai, tuo atveju, kai PCAOB sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, ji nepagrįstai
nedelsdama ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai sužinojo, kad pažeidimas turi
įtakos minėtiems asmens duomenims, apie pažeidimą praneš H3C. PCAOB taip pat kuo greičiau
panaudoja pagrįstas ir tinkamas priemones pažeidimui ištaisyti ir galimam neigiamam poveikiui
sumažinti.

Duomenų subjektų teisių apsaugos priemonės

18. AS III straipsnio 5 dalyje numatytos duomenų subjektų teisių apsaugos priemonės. Visų pirma,
duomenų subjektai, kurių asmens duomenys buvo perduoti PCAOB, gali pasinaudoti savo duomenų
subjekto teisėmis, kaip apibrėžta AS I straipsnio j punkte, be kita ko, prašydami, kad H3C nustatytų
visus asmens duomenis, kurie buvo perduoti PCAOB. Be to, duomenų subjektai gali kreiptis tiesiogiai į
H3C prašydami, kad PCAOB patvirtintų, jog jų asmens duomenys yra išsamūs, tikslūs ir, jei taikytina,
atnaujinti ir tvarkomi pagal šio AS principus. PCAOB tinkamai ir laiku išnagrinės visus tokio pobūdžio
H3C prašymus, susijusius su asmens duomenimis, kuriuos H3C perdavė PCAOB. Duomenų subjektas
taip pat gali susisiekti su PCAOB tiesiogiai.

19. Bet kokie šių teisių apribojimai turi būti numatyti teisės aktuose ir turėtų būti būtini bei taikomi tik tol,
kol bus priežastis tokiam apribojimui taikyti. Tokie apribojimai gali būti leidžiami siekiant nepažeisti
Šalių priežiūros ar reikalavimų vykdymo užtikrinimo funkcijų, kurias Šalys vykdo įgyvendindamos joms
suteiktus oficialius įgaliojimus, pavyzdžiui, stebėsenos ar vertinimo, kaip laikomasi Šalies taikomų
įstatymų, arba įtariamų nusikaltimų prevencijos ar jų tyrimo tikslais, arba siekiant šioms funkcijoms
nepakenkti; siekiant svarbių visuotinės svarbos tikslų, pripažintų Jungtinėse Valstijose, Prancūzijoje ar
Europos Sąjungoje, be kita ko, laikantis tarptautiniam bendradarbiavimui taikomo abipusiškumo
principo, arba reguliuojamų asmenų ir subjektų priežiūros tikslais.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

20. III straipsnio 5 dalyje numatyta, kad PCAOB nepriims su duomenų subjektu susijusio teisinio
sprendimo, kuris yra grindžiamas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą,
vykdomu be žmogaus įsikišimo.

Specialių kategorijų asmens duomenys ir (arba) neskelbtini duomenys
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21. III straipsnio 6 dalyje numatyta, kad H3C neperduoda PCAOB specialių kategorijų asmens duomenų
ir (arba) neskelbtinų duomenų.

Tolesnio duomenų perdavimo ribojimas

22. Pagal AS III straipsnio 7 dalį PCAOB dalinsis iš H3C gautais asmens duomenimis tik su AS II priede
nurodytais subjektais. Tokio dalijimosi duomenimis, išskyrus su JAV vertybinių popierių ir biržų
komisija, atveju PCAOB paprašys išankstinio rašytinio H3C sutikimo ir dalinsis tokiais asmens
duomenimis tik tuo atveju, jei trečioji šalis suteiks tinkamas garantijas, atitinkančias AS nustatytas
apsaugos priemones. Tam, kad H3C galėtų duoti sutikimą, PCAOB, prašydama minėto išankstinio
rašytinio sutikimo, turėtų pateikti H3C informaciją apie asmens duomenų, kuriais ji ketina dalytis, rūšį
ir priežastis bei tikslus, dėl kurių duomenimis būtų dalijamasi. Tais atvejais, kai H3C per ne daugiau kaip
dešimt dienų nepateikia rašytinio sutikimo dėl minėto dalijimosi, PCAOB konsultuosis su H3C ir
apsvarstys visus H3C turimus prieštaravimus. PCAOB nusprendus dalytis asmens duomenimis be H3C
rašytinio sutikimo, PCAOB praneš H3C apie savo ketinimą dalytis duomenimis, o H3C nuspręs, ar
sustabdyti asmens duomenų perdavimą. Apie šį sprendimą turi būti pranešta Prancūzijos duomenų
apsaugos institucijai. Be to, jei trečioji šalis negali suteikti tinkamų garantijų, H3C sutikimu asmens
duomenimis gali būti dalijamasi su trečiąja šalimi išimties tvarka, jei asmens duomenimis yra dalijamasi
dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kaip pripažįstama Jungtinėse Valstijose, Prancūzijoje ar Europos
Sąjungoje, arba jei dalijimasis jais yra būtinas siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisinius
reikalavimus.

23. Kalbant apie dalijimąsi duomenimis su JAV vertybinių popierių ir biržų komisija, PCAOB iš jos gaus
tinkamas garantijas, atitinkančias AS nustatytas apsaugos priemones. Be to, PCAOB periodiškai
informuos H3C apie asmens duomenų, kuriais yra dalijamasi, pobūdį ir dalijimosi jais priežastį, jei
tokios informacijos pateikimas nekels pavojaus vykdomam tyrimui. Toks informacijos, susijusios su
vykdomu tyrimu, teikimo apribojimas galios tik tol, kol bus priežastis jį taikyti.

24. Galiausiai duomenų subjektas gali paprašyti H3C pateikti tam tikrą informaciją, susijusią su jo asmens
duomenimis, kuriuos H3C perdavė PCAOB. H3C yra atsakinga už tokios informacijos teikimą pagal
taikomus teisinius reikalavimus, nustatytus BDAR ir Prancūzijos duomenų apsaugos įstatyme.

Teisių gynimo priemonės

25. AS III straipsnio 8 dalyje numatytas teisių gynimo mechanizmas. AS numatytos keturios duomenų
subjekto teisių gynimo priemonės. Pirma, duomenų subjektas dėl jo asmens duomenų tvarkymo pagal
AS gali pateikti reikalavimą H3C, PCAOB arba abiem institucijoms, jei taikytina, arba pradėti su jomis
ginčą. Kiekviena Šalis informuos kitą Šalį apie visus tokio pobūdžio ginčus ar reikalavimus ir dės visas
pastangas, kad toks ginčas ar reikalavimo klausimas būtų išspręstas draugiškai ir laiku.

26. PCAOB informuos H3C apie pranešimus, gautus iš duomenų subjektų, ir konsultuosis su H3C dėl
atsakymo į konkretų klausimą.

27. Antra, jei Šalis arba Šalys nesugeba išspręsti duomenų subjekto iškelto klausimo ar patenkinti jo
pateikto skundo ir duomenų subjekto iškeltas klausimas ar pateiktas skundas nėra akivaizdžiai
nepagrįstas ar neproporcingas, duomenų subjektas, Šalis arba Šalys gali naudoti pirmąją tinkamo ginčų
sprendimo mechanizmo priemonę, kurią įgyvendina nepriklausomai veikiantis PCAOB bylas
nagrinėjantis pareigūnas.

28. Trečia, sprendimas, priimtas taikant šį ginčų sprendimo mechanizmą, gali būti pateiktas antrai
nepriklausomai peržiūrai, kurią atliktų kitas nepriklausomai veikiantis pareigūnas – teisių gynimo
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priemonių peržiūrą atliekantis pareigūnas. Tiek bylas nagrinėjančio pareigūno, tiek teisių gynimo
priemonių peržiūrą atliekančio pareigūno sprendimai PCAOB yra privalomi. Šie ginčų sprendimo
mechanizmai išsamiai aprašyti AS III priede.

29. Tais atvejais, kai H3C mano, kad PCAOB veiksmai neatitiko AS nustatytų apsaugos priemonių, H3C gali
sustabdyti duomenų perdavimą tol, kol klausimas bus tinkamai išspręstas, ir gali apie tai pranešti
duomenų subjektui.

30. Galiausiai, duomenų subjektas bet kuriuo atveju gali pasinaudoti savo teisėmis imtis teisinių ar
administracinių teisių gynimo priemonių (įskaitant žalos atlyginimą) pagal Prancūzijos duomenų
apsaugos teisę.

Priežiūros mechanizmas

31. AS III straipsnio 9 dalyje numatytas priežiūros mechanizmas, kuriuo užtikrinamas AS nustatytų
apsaugos priemonių įgyvendinimas. Šį priežiūros mechanizmą sudaro vidaus ir išorės priežiūra.

32. Kalbant apie vidaus priežiūrą, kiekviena Šalis periodiškai peržiūrės savo politiką ir procedūras, kuriomis
įgyvendinamos AS nustatytos apsaugos priemonės. Gavusi pagrįstą kitos Šalies prašymą, Šalis peržiūrės
savo politiką ir procedūras, kad nustatytų ir patvirtintų, jog šiame susitarime nurodytos apsaugos
priemonės yra įgyvendinamos veiksmingai, ir nusiųs šios peržiūros santrauką kitai Šaliai.

33. Kalbant apie išorės peržiūrą, gavusi H3C prašymą atlikti nepriklausomą atitikties AS nustatytoms
apsaugos priemonėms peržiūrą, PCAOB praneš Vidaus priežiūros ir veiklos rezultatų užtikrinimo
tarnybai (angl. IOPA), kuri yra nepriklausoma PCAOB tarnyba, kad reikia atlikti peržiūrą, kad būtų
nustatyta ir patvirtinta, jog AS nustatytos apsaugos priemonės yra įgyvendinamos veiksmingai. IOPA
veikimas išsamiai aprašytas AS IV priede. IOPA H3C pateiks savo peržiūros rezultatų santrauką, kai tik
PCAOB valdyba patvirtins, kad santraukos duomenys gali būti atskleisti H3C.

34. Jei H3C negavo IOPA peržiūros rezultatų ir mano, kad PCAOB veiksmai neatitiko AS nustatytų apsaugos
priemonių, susijusių su jos įsipareigojimais, H3C gali sustabdyti duomenų perdavimą PCAOB, kol PCAOB
tinkamai išspręs šį klausimą. Apie minėtą duomenų perdavimo sustabdymą turi būti pranešta
Prancūzijos duomenų apsaugos institucijai.

3 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

35. Europos duomenų apsaugos valdyba palankiai vertina pastangas, dedamas siekiant šio AS, į kurį
įtrauktos kelios svarbios duomenų apsaugos priemonės, atitinkančios BDAR ir Europos duomenų
apsaugos valdybos gairėse Nr. 2/2020 nustatytas apsaugos priemones. Siekdama užtikrinti, kad tais
atvejais, kai duomenys perduodami PCAOB, šiomis apsaugos priemonėmis ir toliau būtų užtikrinamas
tinkamas duomenų apsaugos lygis, Europos duomenų apsaugos valdyba, atsižvelgdama į išskirtinį tokių
neprivalomų susitarimų pobūdį, pabrėžia toliau nurodytus aspektus.

 Siekdama užtikrinti, kad duomenų subjektams būtų suteikiamos veiksmingos ir vykdytinos
duomenų subjektų teisės ir tinkamos teisių gynimo priemonės, taip pat kad būtų veiksmingai
prižiūrima, ar laikomasi AS reikalavimų, Prancūzijos priežiūros institucija stebės AS ir praktinį
jo taikymą, ypač kiek tai sietina su III straipsnio 7, 8 ir 9 dalimis dėl tolesnio duomenų
perdavimo, teisių gynimo priemonių ir priežiūros mechanizmų.



Priimta 9

 Prancūzijos priežiūros institucija leidžia naudotis šiuo AS kaip tinkama duomenų apsaugos
priemone siekiant perduoti duomenis tarpvalstybiniu mastu tik tuo atveju, jeigu AS
pasirašiusios šalys visapusiškai laikosi visų jo sąlygų.

 Jei AS nebebus užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės, kaip nustatyta BDAR, Prancūzijos
priežiūros institucija sustabdys atitinkamą H3C pagal suteiktą leidimą vykdomą duomenų
perdavimą.

4 BAIGIAMOSIOS PASTABOS

36. Pagal BDAR 64 straipsnio 5 dalies b punktą ši nuomonė bus paskelbta viešai.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu

Pirmininkė

(Andrea Jelinek)


