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Európsky výbor pre ochranu údajov

so zreteľom na článok 63, článok 64 ods. 2 a ods. 3 – 8 a článok 46 ods. 3 písm. b) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),

so zreteľom na Usmernenia EDPB 2/2020 o článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 3 písm. b)
nariadenia (EÚ) 2016/679 o prenose osobných údajov medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi
subjektmi v EHP a mimo EHP, ktoré boli prijaté 15. decembra 2020,

so zreteľom na Dohodu o EHP, a najmä na prílohu XI a protokol 37 k tejto dohode, ktoré boli zmenené
rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 20181,

so zreteľom na články 10 a 22 rokovacieho poriadku,

keďže:

(1) S odvolaním sa na článok 46 ods. 1, ods. 3 písm. b) a ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane
údajov, ak neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy,
ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté
osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy. S výhradou povolenia
od príslušného dozorného orgánu sa primerané záruky môžu tiež zabezpečiť predovšetkým
ustanoveniami, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo
verejnoprávnymi subjektmi, ktoré zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.

(2) Vzhľadom na osobitné charakteristiky administratívnych dojednaní stanovených v článku 46 ods. 3
písm. b)2, ktoré sa môžu značne líšiť, by sa každý prípad mal riešiť individuálne a nemá vplyv na
posúdenie akéhokoľvek iného administratívneho dojednania.

(3) EDPB zaisťuje v súlade s článkom 70 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov konzistentné
uplatňovanie nariadenia 2016/679 v celom Európskom hospodárskom priestore. Podľa článku 64
ods. 2 môže mechanizmus konzistentnosti uplatniť ktorýkoľvek dozorný orgán, predseda EDPB alebo
Komisia v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou so všeobecným uplatnením alebo s účinkami vo viac ako
jednom členskom štáte. EDPB vydá stanovisko k záležitosti, ktorá sa mu predloží, ak ešte k rovnakej
záležitosti stanovisko nevydal.

(4) Stanovisko EDPB sa prijme podľa článku 64 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
v spojení s článkom 10 ods. 2 rokovacieho poriadku EDPB do ôsmich týždňov potom, čo predsedníčka
rozhodne, že spis je úplný. Uvedená lehota sa môže na základe rozhodnutia predsedníčky EDPB predĺžiť
o ďalších šesť týždňov, pričom sa zohľadní zložitosť danej záležitosti.

(5) V článku 65 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa stanovuje, že ak príslušný
dozorný orgán nepostupuje podľa stanoviska EDPB vydaného podľa článku 64, záležitosť môže oznámiť
Výboru ktorýkoľvek dotknutý dozorný orgán alebo Komisia, pričom Výbor prijme záväzné rozhodnutie,

1 Odkazy na „členské štáty“ uvedené v tomto stanovisku by sa mali chápať ako odkazy na „členské štáty EHP“.
2 Pozri aj odôvodnenie 108 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
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PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1 ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU

1. Oficiálnym listom adresovaným francúzskemu dozornému orgánu (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés) Rada Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (ďalej len „H3C“ alebo
„Rada H3C“) predložila návrh administratívneho dojednania (ďalej len „návrh AD“), ktorého cieľom je
stanoviť rámec pre prenosy osobných údajov od Rady H3C Rade PCAOB v súlade s článkom 46 ods. 3
písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

2. Tento návrh AD bol zaslaný francúzskemu dozornému orgánu 19. novembra 2020.

3. V nadväznosti na zaslanie návrhu francúzsky dozorný orgán požiadal Výbor o vydanie stanoviska podľa
článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Rozhodnutie o úplnosti spisu bolo prijaté
9. decembra 2020.

2 POSÚDENIE

4. Výmena osobných údajov medzi H3C a PCAOB je potrebná na zabezpečenie audítorských regulačných
funkcií v súlade so zákonom Sarbanes-Oxley a článkom 47 smernice Európskeho parlamentu
2006/43/ES3, konkrétne na účely audítorského dohľadu, kontrol a prešetrovaní zaregistrovaných
audítorských spoločností a ich prepojených osôb patriacich do regulačnej právomoci PCAOB a H3C.

5. Aj ďalšie orgány auditu EHP si potrebujú vymieňať osobné údaje s PCAOB. Návrh AD v súčasnosti
predložený EDPB, aby k nemu Výbor prijal stanovisko, teda ďalšie orgány auditu EHP môžu považovať
za vzor, ktorý treba dodržať, keď sa budú usilovať o stanovenie rámca pre rovnaký druh prenosov
osobných údajov Rade PCAOB vo svojich osobitných administratívnych dojednaniach; tieto
administratívne dojednania sa zase musia predložiť príslušnému dozornému orgánu na účely získania
povolenia. V dôsledku toho má predmetná záležitosť účinky vo viac ako jednom členskom štáte
v zmysle článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

6. Pri posudzovaní ustanovení tohto konkrétneho administratívneho dojednania EDPB zohľadnil viacero
osobitných prvkov vrátane typu osobných údajov, ktoré sú predmetom administratívneho dojednania,
a sledovaných cieľov.

7. Návrh AD a prílohy k tomuto návrhu zahŕňajú tieto záruky:

Vymedzenie pojmov a práv dotknutých osôb:

8. V článku I administratívneho dojednania je uvedené príslušné vymedzenie pojmov potrebné na
určenie rozsahu pôsobnosti AD a jeho konzistentného uplatňovania. V rámci toho je uvedené
vymedzenie niektorých kľúčových pojmov a práv zahrnutých do európskeho právneho rámca na
ochranu údajov, ako sú „osobné údaje“, „spracúvanie osobných údajov“, „porušenie ochrany osobných
údajov“, „právo na prístup“ a „právo na vymazanie“.

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných
účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady
78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS.
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Zásada obmedzenia účelu a zákaz akéhokoľvek ďalšieho použitia:

9. V článku III.1 administratívneho dojednania sa uvádza, že osobné údaje, ktoré H3C prenáša Rade
PCAOB, môže spracúvať samotná Rada PCAOB len na účely plnenia svojich audítorských regulačných
funkcií v súlade so zákonom Sarbanes-Oxley na účely audítorského dohľadu, kontrol a prešetrovaní
zaregistrovaných audítorských spoločností a ich prepojených osôb patriacich do regulačnej právomoci
PCAOB a H3C. Podľa zásady obmedzenia účelu sa preto prenosy môžu uskutočňovať len v rámci týchto
mandátov a zodpovedností. PCAOB nebude mať povolené spracúvať prijaté osobné údaje na žiadny
iný účel ako na ten, ktorý je stanovený v administratívnom dojednaní.

10. Samozrejme, PCAOB potrebuje predovšetkým mená a informácie týkajúce sa výkonu povolania
jednotlivých osôb, ktoré zodpovedali za audity vybrané na preskúmanie počas kontroly alebo
prešetrovania, alebo osôb, ktoré sa na týchto auditoch podieľali, prípadne ktoré zohrávajú dôležitú
úlohu v rámci vedenia spoločnosti a v rámci kontroly kvality. Tieto informácie by Rada PCAOB využila
na posúdenie toho, v akej miere registrovaná účtovnícka spoločnosť a jej prepojené osoby dodržiavajú
zákon Sarbanes-Oxley, zákony o cenných papieroch týkajúce sa prípravy a vydávaní audítorských
správ, pravidlá PCAOB, pravidlá Komisie pre cenné papiere a burzu a príslušné odborné normy
v súvislosti s vykonávaním auditov, vydávaním audítorských správ a so súvisiacimi záležitosťami
zahŕňajúcimi vydavateľov (podľa vymedzenia uvedeného v zákone Sarbanes-Oxley).

Zásada kvality a primeranosti údajov:

11. Podľa článku III.2 administratívneho dojednania osobné údaje prenášané Radou H3C musia byť
správne, primerané, relevantné a nie nadmerné vzhľadom na účely, na ktoré sa prenášajú a ďalej
spracúvajú.

12. Navyše každá strana informuje druhú stranu, ak zistí, že v minulosti prenášané alebo prijaté informácie
nie sú správne a/alebo je nutné ich aktualizovať. So zreteľom na účely prenosu osobných údajov strany
vykonajú všetky primerané opravy príslušných spisov vrátane prípadného doplnenia, vymazania,
obmedzenia spracúvania, napravenia alebo iného opravenia osobných údajov.

Zásada transparentnosti:

13. Ako sa uvádza v článku III.3 administratívneho dojednania, H3C aj PCAOB poskytnú všeobecné
oznámenie dotknutým osobám prostredníctvom uverejnenia samotného administratívneho
dojednania na svojich webových sídlach. Okrem administratívneho dojednania H3C poskytne aj
informácie o vykonanom spracúvaní údajov vrátane prenosu údajov, typu subjektov, ktorým možno
preniesť údaje, ich práv podľa uplatniteľných právnych požiadaviek (vrátane spôsobu výkonu týchto
práv), informácií o prípadnom uplatniteľnom odklade alebo obmedzeniach výkonu takýchto práv
a kontaktných údajov na predkladanie sporov alebo nárokov. PCAOB takisto uverejní na svojom
webovom sídle náležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane uvedených informácii, ako
sa opisuje v dojednaní. Navyše H3C poskytne dotknutým osobám individuálne oznámenie v súlade so
všeobecným nariadením o ochrane údajov. H3C vopred informuje PCAOB o vykonaní takýchto
individuálnych oznámení.

Zásada uchovávania údajov:

14. V článku III.2 administratívneho dojednania sa stanovuje, že osobné údaje sa musia uchovávať vo
forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na



Prijaté 6

ktoré sa vykonáva zber údajov, alebo na ktoré sa údaje ďalej spracúvajú, prípadne na čas vyžadovaný
v uplatniteľných zákonoch, pravidlách a predpisoch. Strany majú zavedené náležité postupy na
likvidáciu záznamov so zreteľom na všetky informácie získané podľa tohto administratívneho
dojednania.

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti:

15. V článku III.4 administratívneho dojednania sa predpokladá, že Rada PCAOB poskytne informácie
(príloha I k administratívnemu dojednaniu) opisujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
brániace náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, poskytnutiu osobných údajov alebo
prístupu k nim. PCAOB súhlasí, že H3C oznámi všetky zmeny technických a organizačných
bezpečnostných opatrení, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili úroveň ochrany osobných údajov
zabezpečenú prostredníctvom administratívneho dojednania. V prípade zavedenia takýchto zmien
PCAOB takisto aktualizuje informácie v prílohe I. V prípade, že PCAOB predloží H3C takéto oznámenie,
H3C informuje o týchto zmenách francúzsky orgán pre ochranu osobných údajov.

16. Rada PCAOB poskytla H3C aj opis uplatniteľných zákonov a/alebo pravidiel týkajúcich sa dôvernosti,
ako aj následkov nezákonného poskytnutia neverejných alebo dôverných informácií, prípadne
podozrení z porušení týchto zákonov a/alebo pravidiel.

17. Napokon v prípade, keď sa Rada PCAOB dozvie o porušení ochrany osobných údajov, oznámi toto
porušenie H3C bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 24 hodín po tom, čo sa
dozvedela, že porušenie má vplyv na tieto osobné údaje. PCAOB takisto čo najskôr využije všetky
primerané a náležité prostriedky s cieľom napraviť porušenie a minimalizovať potenciálne nepriaznivé
dôsledky.

Záruky súvisiace s právami dotknutých osôb:

18. V článku III.5 administratívneho dojednania sa stanovujú záruky súvisiace s právami dotknutých osôb.
Predovšetkým dotknuté osoby, ktorých osobné údaje boli prenesené PCAOB, môžu vykonávať svoje
práva dotknutej osoby vymedzené v článku I písm. j) administratívneho dojednania vrátane žiadania
o to, aby Rada H3C identifikovala všetky osobné údaje prenesené PCAOB. Navyše dotknuté osoby
môžu žiadať priamo Radu H3C, aby s PCAOB potvrdila, že ich osobné údaje sú úplné, presné
a v náležitých prípadoch aktuálne a že spracúvanie je v súlade so zásadami uvedenými v tomto
administratívnom dojednaní. PCAOB sa primeraným spôsobom a v krátkom čase vyjadrí ku každej
takejto žiadosti od H3C, pokiaľ ide o akékoľvek osobné údaje, ktoré Rada H3C preniesla PCAOB.
Dotknutá osoba sa môže obrátiť aj priamo na PCAOB.

19. Každé obmedzenie týchto práv musí byť stanovené v práve, malo by byť potrebné a uplatňuje sa, len
pokým naň existujú dôvody. Takéto obmedzenia sa môžu povoliť, aby sa zabránilo ohrozeniu alebo
poškodeniu dozorných alebo vykonávacích funkcií strán zabezpečujúcich výkon verejnej moci, ktorá im
bola zverená, napríklad na účely monitorovania alebo posudzovania dodržiavania uplatniteľných
právnych predpisov strany alebo na účely predchádzania trestnej činnosti alebo vyšetrovania
podozrení zo spáchania trestných činov; na účely dôležitých cieľov všeobecného verejného záujmu
uznaných v Spojených štátoch a vo Francúzsku alebo v Európskej únii, a to aj v duchu reciprocity
medzinárodnej spolupráce; alebo na účely dohľadu nad regulovanými osobami a subjektmi.

Automatizované rozhodovanie:

20. V článku III.5 sa stanovuje, že PCAOB neprijme žiadne právne rozhodnutie o dotknutej osobe založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, bez účasti človeka.
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Osobitné kategórie osobných údajov/citlivé údaje:

21. V článku III.6 sa stanovuje, že H3C neprenáša PCAOB osobitné kategórie osobných údajov/citlivé údaje.

Obmedzenia následných prenosov:

22. Podľa článku III.7 administratívneho dojednania PCAOB poskytne osobné údaje prijaté od H3C len tým
subjektom, ktoré sú uvedené v prílohe II k administratívnemu dojednaniu. V prípade takéhoto
poskytnutia, okrem Komisie USA pre cenné papiere a burzu, si PCAOB od H3C vyžiada predchádzajúci
písomný súhlas a tieto osobné údaje poskytne, len ak tretia strana poskytne primerané ubezpečenie,
ktoré je v súlade so zárukami uvedenými v administratívnom dojednaní. Keď Rada PCAOB žiada
o takýto predchádzajúci písomný súhlas, mala by H3C na účely umožnenia udelenia súhlasu poskytnúť
skutočnosti týkajúce sa typu osobných údajov, ktoré má v úmysle poskytnúť, ako aj dôvodov a účelov
zamýšľaného poskytnutia. Ak H3C neudelí písomný súhlas s takýmto poskytnutím najneskôr do
desiatich dní, PCAOB sa obráti na H3C a posúdi všetky prípadné námietky. Ak sa PCAOB rozhodne
poskytnúť osobné údaje bez písomného súhlasu H3C, PCAOB oznámi H3C svoj úmysel poskytnúť tieto
údaje a H3C sa potom môže rozhodnúť, či pozastaví prenos osobných údajov. Toto rozhodnutie treba
oznámiť francúzskemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Navyše výnimočne, ak tretia strana
nemôže poskytnúť primerané ubezpečenie, osobné údaje možno tretej strane poskytnúť so súhlasom
H3C, ak sa osobné údaje poskytujú na základe dôležitých dôvodov verejného záujmu uznaných
v Spojených štátoch a vo Francúzsku alebo v Európskej únii, alebo ak je poskytnutie nevyhnutné na
preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

23. Pokiaľ ide o poskytovanie osobných údajov Komisii USA pre cenné papiere a burzu, PCAOB od tejto
komisie získa primerané ubezpečenie, ktoré je v súlade so zárukami uvedenými v administratívnom
dojednaní. PCAOB bude navyše pravidelne informovať H3C o povahe poskytovaných osobných údajov
a o dôvodoch ich poskytovania, ak sa poskytnutím týchto informácií neohrozí prebiehajúce
vyšetrovanie. Toto obmedzenie, ktoré sa týka informácií súvisiacich s prebiehajúcim vyšetrovaním, sa
uplatňuje, len pokým naň existujú dôvody.

24. Napokon dotknutá osoba môže od Rady H3C žiadať určité informácie týkajúce sa jej osobných údajov,
ktoré Rada H3C preniesla Rade PCAOB. Je zodpovednosťou H3C poskytnúť tieto informácie v súlade
s uplatniteľnými právnymi požiadavkami uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a vo
francúzskom zákone o ochrane osobných údajov.

Náprava:

25. V článku III.8 administratívneho dojednania sa stanovuje mechanizmus uplatňovania nárokov na
nápravu. So zreteľom na dotknutú osobu sa v administratívnom dojednaní stanovujú štyri úrovne
nápravy. Po prvé, každý spor alebo nárok podaný dotknutou osobou týkajúci sa spracúvania jej
osobných údajov v zmysle administratívneho dojednania možno predložiť H3C, PCAOB, prípadne
obom. Každá strana informuje druhú stranu o každom takomto spore alebo nároku a vynaloží
maximálne úsilie, aby včas došlo k urovnaniu tohto sporu alebo nároku formou zmieru.

26. PCAOB informuje H3C o správach prijatých od dotknutých osôb a konzultuje s H3C, ako na túto
záležitosť reagovať.

27. Po druhé, ak strana/-y nemôže/-u vyriešiť obavu alebo sťažnosť predloženú dotknutou osobou, pričom
táto obava alebo sťažnosť nie je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, dotknutá osoba, strana
alebo strany môžu využiť prvú úroveň primeraného mechanizmu na riešenie sporov vykonávanú
nezávislou funkciou v rámci PCAOB, ktorá sa označuje ako úradník pre vypočutie [Hearing Officer].
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28. Po tretie, rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto mechanizmu na riešenie sporov, možno predložiť na
druhé nezávislé preskúmanie vykonávané samostatnou nezávislou funkciou, ktorá sa označuje ako
hodnotiteľ nápravy [Redress Reviewer]. Rozhodnutia úradníka pre vypočutie, ako aj hodnotiteľa
nápravy sú pre PCAOB záväzné. Tieto mechanizmy na riešenie sporov sú podrobne opísané v prílohe III
k administratívnemu dojednaniu.

29. V situáciách, keď sa H3C nazdáva, že PCAOB nekoná v súlade so zárukami stanovenými
v administratívnom dojednaní, H3C môže pozastaviť prenosy údajov, kým sa táto otázka uspokojivo
nevyrieši, pričom o tom môže informovať dotknutú osobu.

30. Napokon v každom prípade si dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva na súdny alebo
administratívny prostriedok nápravy (vrátane náhrady škody) podľa francúzskych právnych predpisov
v oblasti ochrany údajov.

Mechanizmus dohľadu:

31. V článku III.9 administratívneho dojednania sa stanovuje mechanizmus dohľadu zabezpečujúci
vykonávanie záruk uvedených v administratívnom dojednaní. Mechanizmus dohľadu tvorí kombinácia
vnútorného a vonkajšieho dohľadu.

32. So zreteľom na vnútorný dohľad každá strana bude vykonávať pravidelné preskúmania vlastných
politík a postupov, ktorými sa vykonávajú záruky uvedené v administratívnom dojednaní. Strana na
základe odôvodnenej žiadosti druhej strany preskúma svoje politiky a postupy s cieľom zabezpečiť
a potvrdiť, že záruky stanovené v tomto dojednaní sa vykonávajú účinne, a druhej strane pošle
zhrnutie preskúmania.

33. Čo sa týka vonkajšieho dohľadu, PCAOB na žiadosť H3C o vykonanie nezávislého preskúmania
dodržiavania záruk uvedených v administratívnom dojednaní vyzve Úrad pre vnútorný dohľad
a zaistenie výkonnosti, ktorý je nezávislým úradom v rámci PCAOB, aby vykonal preskúmanie s cieľom
zabezpečiť a potvrdiť, že záruky stanovené v administratívnom dojednaní sa vykonávajú účinne.
Podrobné informácie o fungovaní tohto úradu sú uvedené v prílohe IV k administratívnemu
dojednaniu. Keď správna rada PCAOB schváli sprístupnenie zhrnutia výsledkov preskúmania H3C, Úrad
pre vnútorný dohľad a zaistenie výkonnosti poskytne toto zhrnutie H3C.

34. Keď H3C nie sú poskytnuté výsledky preskúmania Úradu pre vnútorný dohľad a zaistenie výkonnosti
a H3C sa domnieva, že PCAOB nekoná v súlade so zárukami, ktoré sa osobitne týkajú jej záväzkov
vyplývajúcich z administratívneho dojednania, H3C môže pozastaviť prenosy údajov PCAOB, kým
PCAOB uspokojivo nevyrieši túto otázku. Toto pozastavenie je nutné oznámiť francúzskemu orgánu
pre ochranu osobných údajov.

3 ZÁVERY/ODPORÚČANIA

35. EDPB víta úsilie vynaložené v súvislosti s týmto administratívnym dojednaním, ktoré zahŕňa viacero
dôležitých záruk týkajúcich sa ochrany údajov; tieto záruky sú v súlade so všeobecným nariadením
o ochrane údajov a aj so zárukami stanovenými v usmerneniach EDPB 2/2020. S cieľom zabezpečiť, že
tieto záruky budú naďalej zaisťovať primeranú úroveň ochrany údajov pri ich prenose PCAOB, a so
zreteľom na jedinečnú povahu takýchto nezáväzných dojednaní EDPB zdôrazňuje tieto skutočnosti:

 Francúzsky dozorný orgán bude monitorovať administratívne dojednanie a jeho uplatňovanie
v praxi, najmä pokiaľ ide o články III.7, III.8 a III.9 týkajúce sa následných prenosov,
mechanizmu uplatňovania nárokov na nápravu a mechanizmu dohľadu s cieľom zabezpečiť,
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aby sa dotknutým osobám poskytli účinné a vymožiteľné práva a primerané prostriedky
nápravy a aby sa vykonával účinný dohľad nad dodržiavaním administratívneho dojednania.

 Francúzsky dozorný orgán schváli toto administratívne dojednanie ako vhodnú záruku ochrany
údajov pri cezhraničnom prenose údajov len pod podmienkou, že jeho signatári dodržia úplný
súlad so všetkými doložkami administratívneho dojednania.

 Francúzsky dozorný orgán pozastaví príslušné toky údajov, ktoré na základe povolenia realizuje
H3C, ak administratívne dojednanie už nebude poskytovať primerané záruky v zmysle
všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

4 ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

36. Toto stanovisko sa zverejní podľa článku 64 ods. 5 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)


