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Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (turpmāk “VDAR”), 63. pantu, 64. panta 2. punktu un 3.–8. punktu un 46. panta
3. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā EDAK 2020. gada 15. decembrī pieņemtās Pamatnostādnes 2/2020 par Regulas 2016/679
46. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 46. panta 3. punkta b) apakšpunkta piemērošanu personas datu
nosūtīšanai starp EEZ publiskajām iestādēm un struktūrām un ārpus EEZ esošām publiskajām iestādēm
un struktūrām,

ņemot vērā EEZ līgumu un jo īpaši tā XI pielikumu un 37. protokolu, kas grozīti ar EEZ Apvienotās
komitejas 2018. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 154/20181,

ņemot vērā tās Reglamenta 10. un 22. pantu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar VDAR 46. panta 1. punktu, 3. punkta b) apakšpunktu un 4. punktu, ja nav pieņemts
lēmums saskaņā ar 45. panta 3. punktu, pārzinis vai apstrādātājs var nosūtīt personas datus uz trešo
valsti vai uz starptautisku organizāciju tikai tad, ja pārzinis vai apstrādātājs ir sniedzis atbilstošas
garantijas, un ar nosacījumu, ka datu subjektiem ir pieejamas īstenojamas datu subjekta tiesības un
efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Ja kompetentā uzraudzības iestāde (“kompetentā UI”) dod tādu
atļauju, tad atbilstošās garantijas var arī nodrošināt jo īpaši ar noteikumiem, kuri iekļaujami
administratīvajās vienošanās starp publiskām iestādēm vai struktūrām un kuri ietver īstenojamas un
efektīvas datu subjektu tiesības.

(2) Ņemot vērā konkrētās iezīmes, kas raksturīgas 46. panta 3. punkta b) apakšpunktā2 minētajiem
administratīvās vienošanās dokumentiem, kas var būt ļoti dažādi, katrs gadījums būtu jāizskata
atsevišķi, neskarot citu administratīvo vienošanos novērtējumu.

(3) EDAK saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punktu nodrošina Regulas (ES) 2016/679 konsekventu
piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā. Saskaņā ar 64. panta 2. punktu uzraudzības iestāde, EDAK
priekšsēdētājs vai Komisija var iedarbināt konsekvences mehānismu jebkurā vispārējas piemērošanas
jautājumā vai jautājumā, kas rada sekas vairāk nekā vienā dalībvalstī. EDAK sniedz atzinumu par tai
iesniegto jautājumu ar noteikumu, ka tā par to pašu jautājumu nav jau sniegusi atzinumu.

(4) EDAK atzinumu pieņem saskaņā ar VDAR 64. panta 3. punktu un EDAK reglamenta 10. panta
2. punktu astoņu nedēļu laikā pēc tam, kad priekšsēdētājs ir pieņēmis lēmumu, ka lieta ir pilnīga. Ar
EDAK priekšsēdētāja lēmumu šo periodu var pagarināt par papildu sešām nedēļām, ņemot vērā
jautājuma sarežģītību.

(5) Saskaņā ar VDAR 65. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ja kompetentā UI neievēro EDAK atzinumu,
kas izsniegts saskaņā ar 64. pantu, jebkura attiecīgā uzraudzības iestāde vai Komisija var par to
informēt EDAK un tā pieņem saistošu lēmumu,

1 Atsauces uz “dalībvalstīm” šajā atzinumā jāsaprot kā atsauces uz “EEZ dalībvalstīm”.
2 Skatīt arī VDAR 108. apsvērumu.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.

1 FAKTU KOPSAVILKUMS

1. Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (“H3C”, Augstā revīzijas komisāru padome) ar oficiālu
vēstuli Francijas uzraudzības iestādei Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(Nacionālā informātikas un brīvību komisija) iesniedza administratīvās vienošanās projektu (turpmāk
tekstā – “AV projekts”) nolūkā izstrādāt noteikumus par personas datu nosūtīšanu starp H3C un Public
Company Accounting Oversight Board (“PCAOB”, Atklātu akciju sabiedrību grāmatvedības uzraudzības
padome) saskaņā ar VDAR 46. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

2. Šo AV projektu Francijas uzraudzības iestādei iesniedza 2020. gada 19. novembrī.

3. Pēc šā dokumenta saņemšanas Francijas uzraudzības iestāde lūdza kolēģiju sniegt atzinumu saskaņā
ar VDAR 64. panta 2. punktu. Lēmums par to, ka lieta ir pilnīga, tika pieņemts 2020. gada 9. decembrī.

2 NOVĒRTĒJUMS

4. Personas datu apmaiņa starp H3C un PCAOB ir nepieciešama, lai nodrošinātu to regulatīvās funkcijas
attiecībā uz revīziju saskaņā ar Sarbeina-Okslija likumu (Sarbanes-Oxley Act) un Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2006/43/EK3 47. pantu, proti, lai veiktu revidentu pārraudzību, pārbaudes un
izmeklēšanu attiecībā uz reģistrētiem revīzijas uzņēmumiem un ar tiem saistītām personām, uz kurām
attiecas PCAOB un H3C regulatīvā jurisdikcija.

5. Citas EEZ revīzijas iestādes līdzīgi saskaras ar vajadzību veikt personas datu apmaiņu ar PCAOB.
Tādējādi AV projektu, kas pašlaik iesniegts EDAK atzinuma saņemšanai, citas EEZ revīzijas iestādes
varētu uzskatīt par izmantojamu paraugu, jo to mērķis ir to konkrētajās AV attiecībā uz personas
datiem par tāda paša veida nosūtīšanu PCAOB paredzēt noteikumus, kas savukārt ir jāiesniedz
kompetentajai UI atļaujas saņemšanai. Tādējādi VDAR 64. panta 2. punkta nozīmē šis jautājums rada
sekas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

6. Vērtējot šajā konkrētajā AV ietvertos noteikumus, EDAK ņēma vērā vairākus īpašus elementus, tostarp
to, uz kāda veida personas datiem attiecas šī AV un kādi ir tās mērķi.

7. AV projektā un tās pielikumos ir ietvertas turpmāk minētās garantijas.

Jēdzienu un datu subjektu tiesību definīcijas.

8. AV I. pantā ir iekļautas attiecīgās definīcijas, kas vajadzīgas, lai noteiktu AV darbības jomu un tās
piemērošanas konsekvenci. Starp tām ir dažas Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma
pamatjēdzienu un tiesību definīcijas, piemēram, “personas dati”, “personas datu apstrāde”, “personas
datu aizsardzības pārkāpums”, “piekļuves tiesības” un “tiesības uz dzēšanu”.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu
83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK.



Pieņemts 5

Nolūka ierobežošanas princips un turpmākas izmantošanas aizliegums.

9. AV III.1. pantā ir noteikts, ka personas datus, ko H3C nosūtīs PCAOB, PCAOB varēs apstrādāt tikai, lai
pildītu savas regulatīvās funkcijas attiecībā uz revīziju saskaņā ar Sarbeina-Okslija likumu, lai veiktu
revidentu pārraudzību, pārbaudes un izmeklēšanu attiecībā uz reģistrētiem revīzijas uzņēmumiem un
ar tiem saistītām personām, uz kurām attiecas PCAOB un H3C regulatīvā jurisdikcija. Tāpēc saskaņā ar
nolūka ierobežošanas principu nosūtīšana var notikt tikai šādu pilnvaru un pienākumu ietvaros. PCAOB
nedrīkstēs apstrādāt saņemtos personas datus citiem mērķiem, kā vien tiem, kas noteikti AV.

10. Proti, PCAOB galvenokārt ir nepieciešami dati – personu vārdi un uzvārdi, un informācija, kas attiecas
uz to profesionālo darbību, – par personām, kuras ir bijušas atbildīgas par revīzijas pienākumiem vai
kuras ir piedalījušās pārbaudē vai izmeklēšanā vai kurām ir bijusi būtiska loma uzņēmuma vadībā un
kvalitātes kontrolē. PCAOB izmantotu šādu informāciju, lai novērtētu reģistrētā grāmatvedības
uzņēmuma un ar to saistīto personu atbilstību Sarbeina-Okslija likumam, vērtspapīru tiesību aktiem
par revīzijas ziņojumu sagatavošanu un izdošanu, PCAOB noteikumiem, SEC noteikumiem un
attiecīgajiem profesionālajiem standartiem saistībā ar tā revīziju veikšanu, revīzijas ziņojumu izdošanu
un saistītiem jautājumiem, kuros iesaistīti emitenti (kā noteikts Sarbeina-Okslija likumā).

Datu kvalitātes un proporcionalitātes princips.

11. AV III.2. pantā ir noteikts, ka personas datiem, ko H3C nosūtīs, jābūt precīziem, adekvātiem,
atbilstīgiem un samērīgiem ar nolūkiem, atbilstoši kuriem tie tiek nosūtīti un tālāk apstrādāti.

12. Turklāt katra puse informēs otru pusi, ja tai kļūs zināms, ka iepriekš nosūtītā vai saņemtā informācija ir
neprecīza un/vai ir jāatjaunina. Ņemot vērā nolūkus, kuru dēļ personas dati tiek nosūtīti, puses veiks
attiecīgus labojumus savos dokumentos, tostarp vajadzības gadījumā papildinot, dzēšot, ierobežojot
personas datu apstrādi, labojot vai citādi koriģējot tos.

Pārredzamības princips.

13. AV III.3. pantā ir noteikts, ka vispārīgu paziņojumu datu subjektiem sniegs gan H3C, gan PCAOB,
publicējot AV savās tīmekļa vietnēs. Papildus AV publicēšanai H3C sniegs informāciju par veikto
apstrādi, tostarp nosūtīšanu, to, kāda veida vienībām dati var tikt nosūtīti, kādas ir datu subjektu
tiesības saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, tostarp par to, kā šīs tiesības
var izmantot, un informāciju par to, pēc cik ilga laika un ar kādiem ierobežojumiem šīs tiesības var
izmantot, ja šāds laiks vai ierobežojumi ir noteikti, un to, kur vērsties, lai apstrīdētu apstrādi vai
iesniegtu prasību. PCAOB savā tīmekļa vietnē publicēs arī atbilstīgu informāciju par personas datu
apstrādi, tostarp iepriekš minēto informāciju, kā aprakstīts AV. Turklāt H3C sniegs datu subjektiem
individuālu paziņojumu saskaņā ar VDAR. H3C iepriekš informēs PCAOB par šādu individuālu
paziņojumu.

Datu glabāšanas princips.

14. AV III.2. pantā ir noteikts, ka tādā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, personas dati ir jāglabā
ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem dati tika vākti vai kuriem tos tālāk apstrādā, vai tik
ilgi, kā to prasa piemērojamie likumi un citi normatīvie akti. Puses ievieš atbilstīgas ierakstu dzēšanas
procedūras attiecībā uz visu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo AV.

Drošības un konfidencialitātes pasākumi.

15. AV III.4. pantā ir noteikts, ka PCAOB ir sniegusi informāciju (AV I pielikums), kurā aprakstīti tās tehniskie
un organizatoriskie drošības pasākumi nolūkā nodrošināt aizsardzību pret personas datu nejaušu vai
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nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, izpaušanu vai piekļuvi tiem. PCAOB piekrīt
paziņot H3C par jebkādām izmaiņām tehniskajos un organizatoriskajos drošības pasākumos, kas varētu
negatīvi ietekmēt AV nodrošināto personas datu aizsardzības līmeni. Ja tiks veiktas šādas izmaiņas,
PCAOB atjauninās arī I pielikumā norādīto informāciju. Ja PCAOB sniegtu šādu paziņojumu H3C, H3C
par šādām izmaiņām paziņotu Francijas datu aizsardzības iestādei.

16. PCAOB ir H3C iesniegusi arī aprakstu par saviem piemērojamiem tiesību aktiem un/vai noteikumiem
attiecībā uz konfidencialitāti un sekām attiecībā uz nepubliskotas vai konfidenciālas informācijas
nelikumīgu izpaušanu vai aizdomām par šo tiesību aktu un/vai noteikumu pārkāpumiem.

17. Visbeidzot, ja PCAOB uzzinās par personas datu aizsardzības pārkāpumu, tā bez nepamatotas
kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad kļuvis zināms, ka minētais pārkāpums
ietekmē šādus personas datus, paziņos par pārkāpumu H3C. PCAOB arī pēc iespējas ātrāk izmantos
saprātīgus un piemērotus līdzekļus, lai novērstu pārkāpumu un līdz minimumam samazinātu iespējamo
nelabvēlīgo ietekmi.

Garantijas, kas attiecas uz datu subjekta tiesībām.

18. AV III.5. pantā ir noteiktas garantijas, kas attiecas uz datu subjekta tiesībām. Jo īpaši datu subjekti, kuru
personas dati ir nosūtīti PCAOB, var īstenot savas datu subjekta tiesības, kā noteikts AV I panta
j) punktā, tostarp pieprasot, lai H3C identificētu visus personas datus, kas nosūtīti PCAOB. Turklāt datu
subjekti var vērsties tieši pie H3C, prasot, lai tā gūst apstiprinājumu no PCAOB par to, ka viņu personas
dati ir pilnīgi, precīzi un attiecīgā gadījumā atjaunināti un ka apstrāde atbilst šajā AV noteiktajiem
principiem. PCAOB saprātīgā un savlaicīgā veidā izskatīs jebkuru šādu H3C pieprasījumu attiecībā uz
personas datiem, ko H3C ir nosūtījusi PCAOB. Datu subjekti var arī tieši sazināties ar PCAOB.

19. Jebkādiem šo tiesību ierobežojumiem ir jābūt tādiem, kas ir paredzēti tiesību aktos un kas ir
nepieciešami, un tādiem, kas turpinās tikai tik ilgi, kamēr pastāv ierobežojuma iemesls. Šādus
ierobežojumus var atļaut, lai netraucētu vai nekaitētu uzraudzības vai izpildes funkcijām attiecībā uz
pusēm, kas rīkojas, īstenojot tām piešķirtās oficiālās pilnvaras, piemēram, lai uzraudzītu vai novērtētu
atbilstību puses piemērojamajiem tiesību aktiem vai novērstu vai izmeklētu aizdomas par
pārkāpumiem; lai sasniegtu svarīgus vispārējas nozīmes mērķus, kā atzīts Amerikas Savienotajās Valstīs
un Francijā vai Eiropas Savienībā, tostarp saskaņā ar starptautiskās sadarbības savstarpīguma garu; vai
lai uzraudzītu regulētas personas un vienības.

Automatizēta lēmumu pieņemšana.

20. AV III.5. pantā ir noteikts, ka PCAOB nepieņems juridisku lēmumu attiecībā uz datu subjektu,
pamatojoties vienīgi uz personas datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, bez cilvēka
līdzdalības.

Īpašas personas datu kategorijas / sensitīvi dati.

21. AV III.6. pantā ir noteikts, ka īpašas personas datu kategorijas / sensitīvos datus H3C nenosūta PCAOB.

Ierobežojumi attiecībā uz datu tālāku pārsūtīšanu.

22. AV III.7. pantā ir noteikts, ka no H3C saņemtos personas datus PCAOB pārsūtīs tikai AV II pielikumā
identificētajām vienībām. Šādas pārsūtīšanas gadījumā, izņemot attiecībā uz ASV Vērtspapīru un biržu
komisiju, PCAOB lūgs H3C iepriekšēju rakstisku piekrišanu un pārsūtīs šādus personas datus tikai tad,
ja trešā persona nodrošina atbilstošus aizsardzības pasākumus, kas atbilst AV paredzētajām
garantijām. Pieprasot šādu iepriekšēju rakstisku piekrišanu, PCAOB jāsniedz H3C tādi informācijas
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elementi, kas minētajai iestādei ļautu sniegt piekrišanu par to personas datu veidu, kurus tā plāno
pārsūtīt, un par iemesliem un nolūkiem, kuru dēļ pārsūtīšana notiktu. Ja H3C desmit dienu laikā
nesniedz rakstisku piekrišanu šādai pārsūtīšanai, PCAOB apspriedīsies ar H3C un izskatīs visus
iespējamos iebildumus. Ja PCAOB nolemj pārsūtīt personas datus bez H3C rakstiskas piekrišanas,
PCAOB paziņos H3C par savu nodomu veikt pārsūtīšanu, un tad H3C varēs izlemt, vai apturēt personas
datu nosūtīšanu. Minētais lēmums ir jāpaziņo Francijas Datu aizsardzības iestādei. Turklāt gadījumā, ja
trešā persona nevar nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus, izņēmuma kārtā personas datus
var pārsūtīt trešai personai ar H3C piekrišanu, ja personas datu pārsūtīšana notiek svarīgiem vispārējas
nozīmes nolūkiem, kā atzīts Amerikas Savienotajās Valstīs un Francijā vai Eiropas Savienībā, vai ja
pārsūtīšana ir nepieciešama, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

23. Attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu ASV Vērtspapīru un biržu komisijai PCAOB panāks, ka
Vērtspapīru un biržu komisija nodrošina atbilstošus aizsardzības pasākumus, kas atbilst AV
paredzētajām garantijām. Turklāt PCAOB regulāri informēs H3C par pārsūtīto personas datu būtību un
par iemesliem, kāpēc tie tika pārsūtīti, ja šādas informācijas sniegšana neapdraudēs notiekošu
izmeklēšanu. Šāds ierobežojums attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar notiekošu izmeklēšanu, tiks
uzturēts tikai tik ilgi, kamēr pastāv ierobežojuma iemesls.

24. Visbeidzot, datu subjekts var pieprasīt H3C konkrētu informāciju saistībā ar viņa personas datiem, ko
H3C ir nosūtījis PCAOB. H3C pienākums ir sniegt šādu informāciju saskaņā ar piemērojamām
tiesiskajām prasībām VDAR un Francijas datu aizsardzības likumā.

Tiesību aizsardzība.

25. AV III.8. pantā ir noteikts tiesību aizsardzības mehānisms. AV ir paredzēti četri datu subjekta tiesiskās
aizsardzības līmeņi. Pirmkārt, saistībā ar jebkuru strīdu vai prasību, ko datu subjekts ceļ attiecībā uz
viņa personas datu apstrādi saskaņā ar AV, var vērsties attiecīgi H3C, PCAOB vai abās struktūrās. Katra
puse informēs otru pusi par jebkuru šādu strīdu vai prasību un pieliks visas pūles, lai savlaicīgi izšķirtu
strīdu vai prasību izlīguma ceļā.

26. PCAOB informēs H3C par ziņojumiem, ko tā saņem no datu subjektiem, un apspriedīsies ar H3C par
atbildi šādos gadījumos.

27. Otrkārt, ja puse vai puses nespēj atrisināt datu subjekta paustās bažas vai sūdzību un datu subjekta
bažas vai sūdzība nav acīmredzami nepamatotas vai pārmērīgas, tad datu subjekts, puse vai puses var
izmantot pienācīga strīdu izšķiršanas mehānisma pirmo līmeni, ko PCAOB īsteno neatkarīga struktūra –
uzklausīšanas amatpersona (Hearing Officer).

28. Treškārt, lēmumu, kas pieņemts, izmantojot šo strīdu izšķiršanas mehānismu, var pakļaut otrreizējai
neatkarīgai pārskatīšanai, ko veiktu atsevišķa neatkarīga struktūra – tiesību aizsardzības izskatītājs
(Redress Reviewer). Gan uzklausīšanas amatpersonas, gan tiesību aizsardzības izskatītāja lēmumi ir
saistoši PCAOB. Šie strīdu izšķiršanas mehānismi ir sīki aprakstīti AV III pielikumā.

29. Situācijās, kad H3C uzskata, ka PCAOB nav rīkojusies saskaņā ar AV noteiktajām garantijām, H3C var
apturēt nosūtīšanu līdz brīdim, kad jautājums ir apmierinoši atrisināts, un var par to informēt datu
subjektu.

30. Visbeidzot, jebkurā gadījumā datu subjekts var izmantot savas tiesības uz tiesisko vai administratīvo
aizsardzību (tostarp zaudējumu atlīdzību) saskaņā ar Francijas datu aizsardzības tiesību aktiem.
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Pārraudzības mehānisms.

31. AV III.9. pantā ir noteikts pārraudzības mehānisms, kas nodrošina AV garantiju īstenošanu. Šis
pārraudzības mehānisms sastāv no iekšējās un ārējās pārraudzības.

32. Attiecībā uz iekšējo pārraudzību katra puse periodiski pārskatīs savu rīcībpolitiku un procedūras, ar ko
tiek īstenotas AV paredzētās garantijas. Pēc pamatota otras puses pieprasījuma puse pārskatīs savu
rīcībpolitiku un procedūras, lai pārliecinātos un apstiprinātu, ka AV noteiktās garantijas tiek efektīvi
īstenotas, un nosūtīs pārskatīšanas kopsavilkumu otrai pusei.

33. Attiecībā uz ārējo pārskatīšanu – pēc H3C pieprasījuma veikt neatkarīgu pārskatīšanu par atbilstību AV
paredzētajām garantijām – PCAOB par to paziņos Iekšējās pārraudzības un snieguma nodrošināšanas
birojam (Office of Internal Oversight and Performance Assurance, “IOPA”), kas ir neatkarīga PCAOB
struktūra, lai tas veiktu pārbaudi nolūkā pārliecināties un apstiprināt, ka AV paredzētās garantijas tiek
efektīvi īstenotas. Sīkāka informācija par IOPA darbību ir sniegta AV IV pielikumā. IOPA sniegs
pārskatīšanas rezultātu kopsavilkumu H3C, tiklīdz PCAOB valde apstiprinās kopsavilkuma izpaušanu
H3C.

34. Ja H3C nesaņem IOPA pārskatīšanas rezultātus un uzskata, ka PCAOB nav rīkojusies saskaņā ar
garantijām attiecībā uz pienākumiem saskaņā ar AV, H3C var apturēt nosūtīšanu PCAOB, kamēr PCAOB
nav apmierinoši atrisinājusi šo jautājumu. Šāda apturēšana ir jāpaziņo Francijas Datu aizsardzības
iestādei.

3 SECINĀJUMI/IETEIKUMI

35. EDAK atzinīgi vērtē centienus, kas veikti attiecībā uz šo AV, kurā ietverti vairāki svarīgi datu aizsardzības
pasākumi, kas atbilst VDAR un arī EDAK Pamatnostādnēs 2/2020 noteiktajām garantijām. Lai, ņemot
vērā šādu nesaistošu vienošanos unikālo būtību, pārliecinātos, ka šīs garantijas turpina nodrošināt datu
aizsardzību pienācīgā līmenī, kad dati saskaņā ar šo AV tiek nosūtīti PCAOB, EDAK uzsver turpmāk
minēto.

 Francijas UI uzraudzīs AV un tās praktisko piemērošanu, īpašu uzmanību pievēršot III.7., 8. un
9. pantam par datu tālāku pārsūtīšanu, tiesību aizsardzības un pārraudzības mehānismiem, lai
pārliecinātos, ka datu subjektiem tiek nodrošinātas efektīvas un īstenojamas datu subjektu
tiesības un atbilstoša tiesību aizsardzība un ka AV ievērošana tiek efektīvi uzraudzīta.

 Francijas UI var atļaut izmantot šo AV kā piemērotu datu aizsardzības garantiju datu pārrobežu
nosūtīšanā tikai ar tādu nosacījumu, ka vienošanās parakstītāji pilnībā ievēro visus AV
noteikumus.

 Ja AV vairs nenodrošina atbilstošas garantijas VDAR nozīmē, Francijas UI apturēs attiecīgās
datu plūsmas, ko saskaņā ar tās doto atļauju veic H3C.
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4 NOBEIGUMA PIEZĪMES

36. Šis atzinums tiks publiskots saskaņā ar VDAR 64. panta 5. punkta b) apakšpunktu.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā –

(Andrea Jelinek)

priekšsēdētāja


