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Przyjęta 3

Europejska Rada Ochrony Danych,

uwzględniając art. 63, art. 64 ust. 2 i 3–8 oraz art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),

uwzględniając wytyczne EROD 2/2020 w sprawie art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b)
rozporządzenia 2016/679 dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami
i podmiotami publicznymi z EOG i spoza EOG, przyjęte w dniu 15 grudnia 2020 r.,

uwzględniając Porozumienie EOG, w szczególności załącznik XI i protokół 37 do tego porozumienia,
zmienione decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.1,

uwzględniając art. 10 i 22 swojego regulaminu wewnętrznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 3 lit. b) oraz art. 46 ust. 4 RODO w razie braku decyzji na podstawie
art. 45 ust. 3 administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane osobowe do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia,
i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki
ochrony prawnej.
Pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie zabezpieczenia
można także zapewnić w szczególności za pomocą: postanowień zawartych w uzgodnieniach
administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, które obejmują egzekwowalne
i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą.

(2) Biorąc pod uwagę szczególne cechy uzgodnień administracyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 3
lit. b)2, które mogą się znacznie różnić, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i bez
uszczerbku dla oceny wszelkich innych uzgodnień administracyjnych.

(3) Zgodnie z art. 70 ust. 1 RODO EROD zapewnia spójne stosowanie rozporządzenia 2016/679 w całym
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na podstawie art. 64 ust. 2 organ nadzorczy, przewodniczący
EROD lub Komisja mogą uruchomić mechanizm spójności w odniesieniu do sprawy mającej charakter
ogólny lub wywołującej skutki w więcej niż jednym państwie członkowskim.
EROD wydaje opinię w przedłożonej jej sprawie, o ile wcześniej nie wydała już opinii w tej samej
sprawie.

(4) EROD przyjmuje opinię zgodnie z art. 64 ust. 3 RODO w związku z art. 10 ust. 2 regulaminu EROD
w terminie ośmiu tygodni od podjęcia przez jej przewodniczącego decyzji o kompletności
dokumentacji. Ze względu na złożony charakter sprawy termin ten można przedłużyć o kolejne sześć
tygodni na podstawie decyzji przewodniczącego EROD.

1 Odniesienia do „państw członkowskich” zawarte w niniejszej opinii należy rozumieć jako odniesienia do
„państw należących do EOG”.
2 Zob. również motyw 108 RODO.
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(5) Zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku gdy właściwy organ nadzorczy nie stosuje się do
opinii EROD wydanej na podstawie art. 64, organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, lub Komisja mogą
zgłosić sprawę EROD, która przyjmuje wiążącą decyzję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ OPINIĘ:

1 STRESZCZENIE FAKTÓW

1. Wysoka Rada Biegłych Rewidentów (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, H3C) przedłożyła
oficjalnym pismem skierowanym do francuskiego organu nadzorczego (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés) projekt uzgodnienia administracyjnego (zwany dalej „projektem
uzgodnienia”) w celu stworzenia ram przekazywania danych osobowych z H3C do Rady ds. Nadzoru
nad Rachunkowością Spółek Publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki (Public Company Accounting
Oversight Board, PCAOB) zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. b) RODO.

2. Projekt uzgodnienia przekazano francuskiemu organowi nadzorczemu 19 listopada 2020 r.

3. Po złożeniu projektu francuski organ nadzorczy zwrócił się do EROD o wydanie opinii na podstawie
art. 64 ust. 2 RODO. Decyzję w sprawie kompletności dokumentacji podjęto 9 grudnia 2020 r.

2 OCENA

4. Wymiana danych osobowych między H3C a PCAOB jest niezbędna do zapewnienia ich funkcji
regulacyjnych w zakresie audytu zgodnie z amerykańską ustawą Sarbanes-Oxley Act i art. 47
dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady3, a mianowicie do celów nadzoru nad
biegłymi rewidentami oraz inspekcji i dochodzeń dotyczących zarejestrowanych firm audytorskich
i powiązanych z nimi osób podlegających jurysdykcji regulacyjnej PCAOB i H3C.

5. Inne instytucje audytowe EOG również muszą wymieniać dane osobowe z PCAOB. Mogą one zatem
uznać projekt uzgodnienia przedłożony obecnie EROD w celu wydania opinii za wzór do zastosowania,
ponieważ starają się one uwzględnić ten sam rodzaj przekazywania danych osobowych do PCAOB
w ramach swoich poszczególnych uzgodnień administracyjnych, które z kolei muszą zostać
przedłożone właściwemu organowi nadzorczemu do zatwierdzenia. W związku z tym sprawa ta
wywołuje skutki w więcej niż jednym państwie członkowskim w rozumieniu art. 64 ust. 2 RODO.

6. Oceniając postanowienia zawarte w tym konkretnym uzgodnieniu administracyjnym, EROD
uwzględniła szereg szczegółowych elementów, w tym rodzaj danych osobowych, których dotyczy
uzgodnienie, oraz wyznaczone cele.

7. Projekt uzgodnienia i załączniki do niego zawierają następujące gwarancje:

Definicje pojęć i prawa osób, których dane dotyczą:

8. Artykuł I uzgodnienia administracyjnego zawiera odpowiednie definicje niezbędne do określenia
zakresu uzgodnienia i jego spójnego stosowania. Wśród nich znajdują się niektóre definicje kluczowych

3 Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych
badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG
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pojęć i praw ujętych w europejskich ramach prawnych w zakresie ochrony danych, takie jak „dane
osobowe”, „przetwarzanie danych osobowych”, „naruszenie ochrony danych osobowych”, „prawo
dostępu” i „prawo do usunięcia danych”.

Zasada ograniczenia celu i zakaz dalszego przetwarzania:

9. Art. III.1 uzgodnienia administracyjnego stanowi, że dane osobowe przekazywane przez H3C do PCAOB
mogą być przetwarzane przez samą PCAOB wyłącznie w celu pełnienia funkcji regulacyjnych w zakresie
audytu zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley Act do celów nadzoru nad biegłymi rewidentami oraz
inspekcji i dochodzeń dotyczących zarejestrowanych firm audytorskich i powiązanych z nimi osób
podlegających jurysdykcji regulacyjnej PCAOB i H3C. Zgodnie z zasadą ograniczenia celu przekazywanie
danych może zatem odbywać się wyłącznie w ramach takich uprawnień i obowiązków. PCAOB nie
będzie mogła przetwarzać otrzymywanych danych osobowych w żadnym innym celu niż określony
w uzgodnieniu administracyjnym.

10. W istocie PCAOB zamierza uzyskiwać przede wszystkim nazwiska i informacje dotyczące działalności
zawodowej osób, które były odpowiedzialne za wykonanie zadań wchodzących w zakres audytu
wybranego do zbadania w trakcie inspekcji bądź dochodzenia, uczestniczyły w wykonywaniu tych
zadań lub odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu firmą i kontroli jakości. Takie informacje byłyby
wykorzystywane przez PCAOB do oceny stopnia, w jakim zarejestrowana firma audytorska i osoby z nią
powiązane przestrzegają ustawy Sarbanes-Oxley Act, przepisów dotyczących papierów wartościowych
w odniesieniu do sporządzania i wydawania sprawozdań z audytów, zasad PCAOB, zasad SEC
i odpowiednich norm zawodowych w związku z przeprowadzaniem przez tę firmę audytów,
wydawaniem sprawozdań z audytów i powiązanymi kwestiami dotyczącymi emitentów (zgodnie
z definicją zawartą w ustawie Sarbanes-Oxley Act).

Zasada jakości danych i proporcjonalności:

11. Zgodnie z art. III.2 uzgodnienia administracyjnego dane osobowe przekazywane przez H3C muszą być
prawidłowe, adekwatne, stosowne i niewykraczające poza zakres niezbędny do osiągnięcia celów, dla
których są przekazywane i dalej przetwarzane.

12. Ponadto każda ze stron poinformuje drugą stronę, jeżeli dowie się, że wcześniej przekazane lub
otrzymane informacje są nieprawidłowe lub muszą zostać zaktualizowane. Uwzględniając cele, dla
których dane osobowe zostały przekazane, strony dokonają odpowiednich poprawek w swoich aktach,
które mogą obejmować uzupełnienie, usunięcie, ograniczanie przetwarzania, poprawienie lub
sprostowanie danych osobowych w inny sposób, stosownie do przypadku.

Zasada przejrzystości:

13. Zgodnie z art. III.3 uzgodnienia administracyjnego zarówno H3C, jak i PCAOB przekażą osobom, których
dane dotyczą, ogólne zawiadomienie poprzez opublikowanie tekstu uzgodnienia na swoich stronach
internetowych. Oprócz uzgodnienia H3C przedstawi informacje dotyczące przetwarzania, w tym
przekazywania, rodzaju podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, praw przysługujących im
na mocy obowiązujących wymogów prawnych, w tym sposobu korzystania z tych praw i informacji
o wszelkich mających zastosowanie opóźnieniach lub ograniczeniach w korzystaniu z tych praw,
a także dane kontaktowe na potrzeby rozpoczęcia procedury rozstrzygnięcia sporu lub wniesienia
roszczenia. PCAOB opublikuje również na swojej stronie internetowej odpowiednie informacje
dotyczące przetwarzania przez nią danych osobowych, w tym informacje wymienione powyżej,



Przyjęta 6

zgodnie z opisem zawartym w uzgodnieniu. Ponadto H3C przekaże osobom, których dane dotyczą,
indywidualne zawiadomienie zgodne z RODO. H3C powiadomi PCAOB przed dokonaniem takiego
indywidualnego powiadomienia.

Zasada zatrzymywania danych:

14. Art. III.2 uzgodnienia administracyjnego stanowi, że dane osobowe muszą być zatrzymywane w formie
umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane, lub przez okres
wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Strony wdrożyły
odpowiednie procedury usuwania dokumentacji w odniesieniu do wszystkich informacji otrzymanych
zgodnie z niniejszym uzgodnieniem.

Środki bezpieczeństwa i zachowania poufności:

15. Art. III.4 uzgodnienia administracyjnego przewiduje, że PCAOB dostarczyła informacje (załącznik I do
uzgodnienia) dotyczące stosowanych przez nią technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa w celu ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą,
ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych. PCAOB zgadza się powiadamiać H3C o wszelkich
zmianach technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które mogłyby negatywnie
wpłynąć na stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez uzgodnienie administracyjne.
W razie wprowadzenia takich zmian PCAOB zaktualizuje również informacje zawarte w załączniku I.
Jeżeli PCAOB przekaże takie powiadomienie H3C, H3C powiadomi o takich zmianach francuski organ
ochrony danych.

16. PCAOB przekazała również H3C opis obowiązujących przepisów i/lub zasad dotyczących poufności oraz
skutków bezprawnego ujawnienia informacji niepublicznych lub poufnych i skutków podejrzewanych
naruszeń tych przepisów lub zasad.

17. Ponadto, jeżeli PCAOB dowie się o naruszeniu ochrony danych osobowych, powiadomi o nim H3C bez
zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości, nie później niż 24 godziny po stwierdzeniu, że dane naruszenie
dotyczy danych osobowych. PCAOB jak najszybciej zastosuje rozsądne i odpowiednie środki w celu
usunięcia naruszenia i zminimalizowania jego potencjalnych negatywnych skutków.

Zabezpieczenia dotyczące praw osób, których dane dotyczą:

18. Art. III.5 uzgodnienia administracyjnego przewiduje zabezpieczenia odnoszące się do praw osób,
których dane dotyczą. W szczególności osoby, których dane zostały przekazane PCAOB, mogą
wykonywać swoje prawa określone w art. I lit. j) uzgodnienia, w tym poprzez zwrócenie się do H3C
o wskazanie wszelkich danych osobowych, które zostały przekazane PCAOB. Ponadto osoby, których
dane dotyczą, mogą zwrócić się bezpośrednio do H3C o potwierdzenie wraz z PCAOB, że ich dane
osobowe są kompletne, prawidłowe i, w stosownych przypadkach, aktualne oraz że przetwarzanie jest
zgodne z zasadami określonymi w uzgodnieniu administracyjnym. PCAOB rozpatrzy w sposób rozsądny
i terminowy wszelkie wnioski H3C dotyczące wszelkich danych osobowych przekazywanych przez H3C
do PCAOB. Osoba, której dane dotyczą, może również bezpośrednio skontaktować się z PCAOB.

19. Wszelkie ograniczenia tych praw muszą być przewidziane w przepisach prawa, powinny być konieczne
i będą obowiązywały jedynie tak długo, jak długo będzie istnieć przyczyna ograniczenia. Takie
ograniczenia mogą być dozwolone w celu zapobieżenia naruszeniu funkcji nadzorczych lub
wykonawczych stron wykonujących powierzoną im władzę publiczną, w tym w zakresie
monitorowania lub oceny zgodności z przepisami obowiązującymi stronę oraz zapobiegania
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podejrzewanym przestępstwom lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie; dla ważnych celów
leżących w ogólnym interesie publicznym, uznawanych za takie w Stanach Zjednoczonych i we Francji
lub w Unii Europejskiej, w tym w duchu wzajemności współpracy międzynarodowej lub do celów
nadzoru nad osobami fizycznymi i podmiotami objętymi regulacją.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

20. Art. III.5 stanowi, że PCAOB nie podejmie decyzji prawnej dotyczącej osoby, której dane dotyczą,
wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, bez
udziału człowieka.

Szczególne kategorie danych osobowych/ dane wrażliwe:

21. Art. III.6 stanowi, że H3C nie przekazuje PCAOB szczególnych kategorii danych osobowych/danych
wrażliwych.

Ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania:

22. Zgodnie z art. III.7 uzgodnienia administracyjnego PCAOB będzie udostępniać dane osobowe
otrzymane od H3C jedynie podmiotom wymienionym w załączniku II do uzgodnienia
administracyjnego. W takim przypadku, z wyjątkiem udostępniania danych amerykańskiej Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd, PCAOB zwróci się do H3C o uprzednią pisemną zgodę i udostępni
takie dane osobowe tylko w przypadkach, gdy osoba trzecia przedstawi odpowiednie gwarancje, które
są zgodne z zabezpieczeniami określonymi w uzgodnieniu administracyjnym. Występując o taką
uprzednią pisemną zgodę, PCAOB powinna przekazać H3C informacje, które umożliwią H3C podjęcie
decyzji o wyrażeniu zgody, dotyczące rodzaju danych osobowych, które PCAOB zamierza udostępnić,
oraz powody i cele, dla których takie udostępnianie miałoby mieć miejsce. Jeżeli H3C nie udzieli
pisemnej zgody na takie udostępnianie w terminie nieprzekraczającym dziesięciu dni, PCAOB
skonsultuje się z H3C i rozważy ewentualne zastrzeżenia. Jeżeli PCAOB postanowi udostępnić dane
osobowe bez pisemnej zgody H3C, PCAOB powiadomi H3C o zamiarze przekazania danych, a H3C może
wówczas podjąć decyzję o zawieszeniu przekazywania danych osobowych. O decyzji tej należy
powiadomić francuski organ ochrony danych. Ponadto, w drodze wyjątku, jeżeli osoba trzecia nie jest
w stanie udzielić odpowiednich gwarancji, dane osobowe mogą być udostępniane osobie trzeciej za
zgodą H3C, jeżeli udostępnianie danych osobowych odbywa się z ważnych względów interesu
publicznego, uznawanych za takie w Stanach Zjednoczonych i we Francji lub w Unii Europejskiej, lub
jeżeli udostępnianie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

23. Jeśli chodzi o udostępnienie danych osobowych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd, PCAOB uzyska od niej odpowiednie gwarancje, spójne z zabezpieczeniami określonymi
w uzgodnieniu administracyjnym. Ponadto PCAOB będzie okresowo informować H3C o charakterze
udostępnianych danych osobowych oraz o powodach, dla których są udostępniane, pod warunkiem że
przekazywanie takich informacji nie będzie szkodziło toczącemu się dochodzeniu. Takie ograniczenie
dotyczące informacji związanych z toczącym się dochodzeniem będzie obowiązywało tylko tak długo,
jak będzie istnieć przyczyna ograniczenia.

24. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do H3C o udzielenie jej pewnych informacji
dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane przez H3C do PCAOB. H3C jest
odpowiedzialna za przekazywanie takich informacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
określonymi w RODO i francuskiej ustawie o ochronie danych.

Dochodzenie roszczeń:



Przyjęta 8

25. Art. III.8 uzgodnienia administracyjnego przewiduje mechanizm dochodzenia roszczeń. W uzgodnieniu
przewidziano cztery poziomy środków dochodzenia roszczeń, z których może skorzystać osoba, której
dane dotyczą. Po pierwsze, osoba, której dane dotyczą, może zgłosić wszelkie spory lub roszczenia
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych na podstawie uzgodnienia administracyjnego do H3C,
PCAOB lub do obu z nich, w zależności od przypadku. Każda ze stron będzie informować drugą stronę
o wszelkich takich sporach lub roszczeniach i dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór lub
zaspokoić roszczenie w sposób polubowny i w odpowiednim czasie.

26. PCAOB będzie informować H3C o zgłoszeniach otrzymanych od osób, których dane dotyczą,
i skonsultuje się z H3C w kwestii odpowiedzi w danej sprawie.

27. Po drugie, jeżeli jedna ze stron lub strony nie są w stanie rozstrzygnąć zastrzeżenia lub skargi złożonej
przez osobę, której dane dotyczą, a zastrzeżenie to lub skarga nie mają w sposób oczywisty
nieuzasadnionego lub nadmiernego charakteru, osoba, której dane dotyczą, może skorzystać
z pierwszego poziomu odpowiedniego mechanizmu rozstrzygania sporów prowadzonego przez
niezależny podmiot w PCAOB, tj. rzecznika praw stron.

28. Po trzecie, decyzja podjęta w ramach tego mechanizmu rozstrzygania sporów może zostać poddana
drugiej niezależnej kontroli, której może dokonać odrębny niezależny podmiot – urzędnik ds. kontroli
roszczeń. Zarówno decyzje rzecznika praw stron, jak i urzędnika ds. kontroli roszczeń są wiążące dla
PCAOB. Powyższe mechanizmy rozstrzygania sporów opisano szczegółowo w załączniku III do
uzgodnienia administracyjnego.

29. W sytuacjach, w których H3C uzna, że PCAOB nie działała zgodnie z zabezpieczeniami określonymi
w uzgodnieniu administracyjnym, H3C może zawiesić przekazywanie danych do czasu zadowalającego
rozwiązania problemu i może poinformować o tym osobę, której dane dotyczą.

30. Ponadto w każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swojego prawa do
sądowych lub administracyjnych środków ochrony prawnej (w tym odszkodowania) zgodnie
z francuskim prawem o ochronie danych osobowych.

Mechanizm kontroli:

31. W art. III.9 uzgodnienia administracyjnego przewidziano mechanizm kontroli zapewniający wdrożenie
zabezpieczeń określonych w uzgodnieniu administracyjnym. Na mechanizm kontroli składają się
kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

32. W odniesieniu do kontroli wewnętrznej każda ze stron będzie przeprowadzać okresowe przeglądy
własnych polityk i procedur wdrażających zabezpieczenia określone w uzgodnieniu administracyjnym.
Na uzasadniony wniosek drugiej strony strona dokona przeglądu swojej polityki i procedur w celu
ustalenia i potwierdzenia, że zabezpieczenia określone w uzgodnieniu administracyjnym są skutecznie
wdrażane, i prześle podsumowanie przeglądu drugiej stronie.

33. Jeżeli chodzi o przegląd zewnętrzny, jeżeli H3C wniesie o przeprowadzenie niezależnego przeglądu
zgodności z zabezpieczeniami określonymi w uzgodnieniu administracyjnym, PCAOB powiadomi urząd
ds. nadzoru wewnętrznego i zapewniania sprawnego działania (IOPA), będący niezależną jednostką
PCAOB, o konieczności przeprowadzenia przeglądu w celu ustalenia i potwierdzenia, że zabezpieczenia
określone w uzgodnieniu administracyjnym są skutecznie wdrażane. Szczegółowe informacje na temat
funkcjonowania IOPA przedstawiono w załączniku IV do uzgodnienia. IOPA przedstawi H3C
podsumowanie wyników swojego przeglądu po tym, jak Rada Zarządzająca PCAOB wyrazi zgodę na
ujawnienie podsumowania H3C.
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34. Jeżeli H3C nie otrzyma wyników przeglądu przeprowadzonego przez IOPA i uzna, że PCAOB nie działała
zgodnie z zabezpieczeniami właściwymi dla jej zobowiązań wynikających z uzgodnienia
administracyjnego, H3C może zawiesić przekazywanie danych do PCAOB do czasu zadowalającego
rozwiązania tej kwestii przez PCAOB. O takim zawieszeniu należy powiadomić francuski organ ochrony
danych.

3 WNIOSKI/ZALECENIA

35. EROD z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte na rzecz tego uzgodnienia administracyjnego,
obejmującego szereg istotnych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych, które są zgodne z RODO,
a także z zabezpieczeniami określonymi w wytycznych EROD 2/2020. W celu zagwarantowania, że
wspomniane zabezpieczenia będą cały czas zapewniały odpowiedni stopień ochrony danych
w przypadku przekazywania danych do PCAOB, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter takich
niewiążących umów, EROD zwraca uwagę na to, co następuje:

 Francuski organ nadzorczy będzie monitorować uzgodnienie administracyjne i jego praktyczne
zastosowanie, w szczególności jego art. III.7, 8 i 9, które dotyczą dalszego przekazywania,
mechanizmu dochodzenia roszczeń i mechanizmu kontroli w celu zapewnienia, aby osoby,
których dane dotyczą, uzyskały skuteczne i egzekwowalne prawa, odpowiednie środki
dochodzenia roszczeń oraz w celu zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania
uzgodnienia.

 Francuski organ nadzorczy zezwala na przedmiotowe uzgodnienie administracyjne jako
odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony danych w związku z transgranicznym
przekazywaniem danych wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez sygnatariuszy wszystkich
klauzul uzgodnienia administracyjnego.

 Francuski organ nadzorczy zawiesi odpowiednie przepływy danych dokonywane przez H3C na
podstawie zezwolenia, jeżeli uzgodnienie administracyjne nie będzie już zapewniać
odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu RODO.

4 UWAGI KOŃCOWE

36. Niniejsza opinia zostanie podana do wiadomości publicznej zgodnie z art. 64 ust. 5 lit. b) RODO.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)


