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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 lõike 1 punkti c ja lõikeid 3–8 ning artikli 41 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna (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 oma 25. mail 2018 vastu võetud kodukorra artikleid 10 ja 22

ning arvestades järgmist:

1) Euroopa Andmekaitsenõukogu (edaspidi „andmekaitsenõukogu“) peamine ülesanne on tagada
isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev kohaldamine, kui järelevalveasutus kavatseb artikli 41
alusel heaks kiita toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisel
kohaldatavad nõuded. Seepärast on käesoleva arvamuse eesmärk toetada ühtlustatud lähenemisviisi
rakendamist soovitatud nõuete puhul, mille koostab andmekaitse järelevalveasutus ja mida pädev
järelevalveasutus kohaldab toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse
akrediteerimisel. Ehkki isikuandmete kaitse üldmäärusega ei kehtestata otseselt ühtseid
akrediteerimisnõudeid, edendatakse sellega järjepidevust. Andmekaitsenõukogu püüab saavutada
selle eesmärgi oma arvamuses järgmiselt: esiteks palub ta pädevatel järelevalveasutustel koostada
nõuded järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimiseks kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse
artikli 41 lõikega 2 ning andmekaitsenõukogu suunistega 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste
toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta (edaspidi „suunised“), lähtudes kaheksast
nõudest, mis on sätestatud akrediteerimist käsitlevas suuniste jaos (12. jagu); teiseks palub ta
pädevatel järelevalveasutustel avaldada akrediteerimisnõuete selgitamiseks kirjalikud juhised; ning
lõpuks palub ta pädevatel järelevalveasutustel võtta need nõuded vastu kooskõlas käesoleva
arvamusega, et saavutada ühtlustatud lähenemisviis.

2) Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohaselt peavad pädevad järelevalveasutused võtma
vastu nõuded heakskiidetud toimimisjuhendite järgimise üle järelevalvet teostavate asutuste
akrediteerimiseks. Nad peavad siiski kohaldama järjepidevuse mehhanismi, võimaldamaks kehtestada
sobivad nõuded, millega tagatakse, et järelevalvet teostavad asutused jälgivad toimimisjuhendite
järgimist pädevalt, järjepidevalt ja sõltumatult, lihtsustades seeläbi toimimisjuhendite nõuetekohast
rakendamist kogu liidus ja aidates selle tulemusena kaasa isikuandmete kaitse üldmääruse
nõuetekohasele kohaldamisele.

3) Avaliku sektori väliseid asutusi ja organeid hõlmava toimimisjuhendi heakskiitmiseks peab (peavad)
toimimisjuhendis olema sätestatud järelevalvet teostav(ad) asutus(ed), millel on pädeva
järelevalveasutuse akrediteering, mis kinnitab asutuse suutlikkust tagada tõhus järelevalve
toimimisjuhendi järgimise üle. Isikuandmete kaitse üldmääruses ei ole määratletud mõistet

1Kõiki selle arvamuse viiteid liidule tuleb mõista kui viiteid EMP-le.
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„akrediteerimine“. Määruse artikli 41 lõikes 2 on siiski esitatud järelevalvet teostava asutuse
akrediteerimisel kohaldatavad üldnõuded. Et pädev järelevalveasutus saaks järelevalvet teostava
asutuse akrediteerida, peavad olema täidetud mitu nõuet. Toimimisjuhendi omanikud peavad
selgitama ja tõendama, kuidas nende soovitatud järelevalvet teostav asutus vastab akrediteeringu
saamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

4) Ehkki järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimise kohta kehtestatud nõuetele kohaldatakse
järjepidevuse mehhanismi, tuleks suunistes ette nähtud akrediteerimisnõuete väljatöötamisel arvesse
võtta sektorit, mida toimimisjuhend hõlmab, või toimimisjuhendi eripärasid. Pädevatel
järelevalveasutustel on iga toimimisjuhendi kohaldamisala ja eripärade suhtes kaalutlusõigus ning nad
peaksid arvestama oma riigi asjakohaste õigusaktidega. Seega on andmekaitsenõukogu arvamuse
eesmärk vältida suuri vastuolusid, mis võivad mõjutada järelevalvet teostavate asutuste tulemuslikkust
ning seetõttu ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste toimimisjuhendite ja nende üle järelevalvet
teostavate asutuste mainet.

5) Sellega seoses on andmekaitsenõukogu vastu võetud suunistel järjepidevuse mehhanismi kontekstis
suunav roll. Nimelt on andmekaitsenõukogu suunistes selgitanud, et kuigi järelevalvet teostava
asutuse akrediteering kehtib vaid konkreetse toimimisjuhendi puhul, võib sellise asutuse akrediteerida
rohkem kui ühe toimimisjuhendi kohta tingimusel, et asutus vastab iga toimimisjuhendi puhul
kohaldatavatele akrediteerimisnõuetele.

6) Andmekaitsenõukogu arvamus võetakse vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 3
alusel kooskõlas andmekaitsenõukogu kodukorra artikli 10 lõikega 2 kaheksa nädala jooksul alates
esimesest tööpäevast pärast seda, kui eesistuja ja pädev järelevalveasutus on otsustanud, et toimik on
täielik. Eesistuja otsusel võib seda ajavahemikku pikendada kuue nädala võrra, võttes arvesse küsimuse
keerukust,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

ASJAOLUDE KOKKUVÕTE

1. Madalmaade järelevalveasutus on esitanud andmekaitsenõukogule oma otsuse eelnõu, mis sisaldab
toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisel kohaldatavaid nõudeid,
ja palub artikli 64 lõike 1 punkti c alusel andmekaitsenõukogu arvamust, et saavutada liidu tasandil
järjepidev lähenemine. Otsus toimiku täielikkuse kohta tehti 28. mail 2020.

HINDAMINE

Andmekaitsenõukogu üldine seisukoht esitatud akrediteerimisnõuete eelnõu
kohta

2. Kõik andmekaitsenõukogule arvamuse saamiseks esitatud akrediteerimisnõuded peavad täielikult
vastama isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele ja olema
kooskõlas kaheksa valdkonnaga, mille andmekaitsenõukogu on esitanud akrediteerimist käsitlevas
suuniste jaos (12. jagu, lk 21–25). Andmekaitsenõukogu arvamuse eesmärk on tagada esitatud eelnõu
puhul järjepidevus ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 2 nõuetekohane kohaldamine.
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3. See tähendab, et toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse akrediteerimisel
kohaldatavate nõuete koostamisel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 3 ja
artikli 57 lõike 1 punktiga p peaksid kõik järelevalveasutused võtma arvesse suunistes ette nähtud
põhinõudeid ning andmekaitsenõukogu võib soovitada järelevalveasutustel oma eelnõud
järjepidevuse tagamiseks muuta.

4. Kõikidel avaliku sektori väliseid asutusi ja organeid hõlmavatel toimimisjuhenditel peab olema
akrediteeritud järelevalvet teostav asutus. Isikuandmete kaitse üldmääruses on sõnaselgelt
sätestatud, et järelevalveasutused, andmekaitsenõukogu ja komisjon julgustavad toimimisjuhendite
koostamist, mille eesmärk on aidata kaasa isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohasele
kohaldamisele, võttes arvesse erinevate töötlussektorite eripära ning mikro-, väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjate konkreetseid vajadusi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 40 lõige 1).
Seetõttu tunnistab andmekaitsenõukogu, et nõuded peavad sobima eri tüüpi toimimisjuhendite jaoks,
olema kohaldavad eri suurusega sektorites, katma mitmesuguseid huve ja hõlmama erineva
riskitasemega andmetöötlustoiminguid.

5. Mõnes valdkonnas toetab andmekaitsenõukogu ühtlustatud nõuete väljatöötamist, julgustades
järelevalveasutust võtma arvesse selgitamiseks esitatud näiteid.

6. Kui käesolevas arvamuses ei ole mõnda nõuet käsitletud, tähendab see seda, et andmekaitsenõukogu
ei palu Madalmaade järelevalveasutusel võtta lisameetmeid.

7. Käesolevas arvamuses ei käsitleta Madalmaade järelevalveasutuse esitatud teavet, mis jääb välja
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 2 kohaldamisalast, näiteks viiteid siseriiklikele
õigusaktidele. Andmekaitsenõukogu märgib sellegipoolest, et siseriiklikud õigusaktid peaksid, kui
nõutud, olema kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostavate asutuste jaoks kavandatud
Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete analüüs

8. Võttes arvesse, et:

a. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 2 on esitatud loetelu akrediteerimisnõuetest,
millele järelevalvet teostav asutus peab akrediteerimise jaoks vastama;

b. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 4 nõutakse, et kõigil toimimisjuhenditel (v.a
avaliku sektori asutusi hõlmavad toimimisjuhendid, nagu on sätestatud artikli 41 lõikes 6) peab
olema akrediteeritud järelevalvet teostav asutus, ning

c. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 57 lõike 1 punktides p ja q on sätestatud, et pädev
järelevalveasutus peab koostama ja avaldama toimimisjuhendite järelevalvet teostavate
asutuste akrediteerimisel kohaldatavad nõuded ning teostama akrediteerimise,

leiab andmekaitsenõukogu järgmist.

ÜLDISED MÄRKUSED
9. Andmekaitsenõukogu märgib, et akrediteerimisnõuete eelnõu üldiste märkuste kohaselt jätab

Madalmaade järelevalveasutus endale õiguse teha riskipõhiseid järelevalvet teostava asutuse
läbivaatamisi, tagamaks et see asutus vastab jätkuvalt akrediteerimisnõuetele, arvestades, et sellise
läbivaatamise võidakse algatada järgmise (aga mitte ainult) alusel: toimimisjuhendi muudatused,
järelevalvet teostava asutuse olulised muudatused, või juhul, kui järelevalvet teostav asutus ei suuda



6
Vastu võetud

täita oma järelevalveülesannet. Andmekaitsenõukogu tervitab Madalmaade järelevalveasutuse
akrediteerimisnõuete kordushindamise sätet vastavalt riskipõhisele käsitlusviisile, et tagada
isikuandmete kaitse üldmääruse täitmine. Selguse ja läbipaistvuse huvides aga soovitab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel sõnaselgelt öelda, et järelevalvet teostavat
asutust puudutavate oluliste muudatuste korral, mis on seotud sellise asutuse suutlikkusega toimida
sõltumatult ja tulemuslikult, tehakse alati selline läbivaatamine.

10. Andmekaitsenõukogu innustab Madalmaade järelevalveasutust lisama kas akrediteerimisnõuete
eelnõusse või täiendavatesse juhistesse mõningaid näiteid teabest või dokumentidest, mida taotlejad
peavad akrediteerimise taotlemisel esitama.

SÕLTUMATUS
11. Andmekaitsenõukogu täheldab, et Madalmaade järelevalveasutuse selgitavates märkustes, milles

käsitletakse
sõltumatuse nõudeid, viidatakse sõltumatusele toimimisjuhendi omanikust või toimimisjuhendi
rakendajatest. Nagu suunistes osutatud, tuleks asjaomase asutuse sõltumatust tõendada ka seoses
kutseala, tööstusharu või sektoriga, mille suhtes toimimisjuhendit kohaldatakse (punkt 63). Seetõttu
soovitab andmekaitsenõukogu, et Madalmaade järelevalveasutus sõnastaks selle viite vastavalt
suunistele ümber ning lisaks selle nõuete punkti – selgitamaks, et ka see ise on nõue.

12. Andmekaitsenõukogu märgib, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu
punkti 1.1 esimene lõik sobib paremini selgitavate märkuste punkti. Seepärast soovitab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel selle lõigu vastavalt ümber tõsta.

13. Andmekaitsenõukogu tervitab nõuet, et järelevalvet teostava asutuse õiguslik ülesehitus, sealhulgas
selle omandiõigus, peaks järelevalvet teostavat asutust kaitsma välise mõju eest (Madalmaade
järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu alapunkt 1.1.1), ning ka asjaomaste näidete toomist,
kuidas seda saaks tõendada. Andmekaitsenõukogu innustab Madalmaade järelevalveasutust siiski
selgitama, et seda välist mõju tuleks käsitleda seoses toimimisjuhendi omaniku ja toimimisjuhendi
rakendajatega. Lisaks innustab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutust asjaomaste
näidete puhul selgitama mõistet „asutamisleping“ ning lisama asjaomase näitena, et järelevalvet
teostava asutuse volituste kestus või nende kehtivuse lõppemine tuleks fikseerida nii, et välditakse
liigset sõltumist pikendamisest või hirmu kaotada ametissemääramine, kuivõrd see mõjub halvasti
järelevalvet teostava asutuse sõltumatusele järelevalvetegevuse teostamisel.

14. Lisaks arvab andmekaitsenõukogu, et sisejärelevalvet teostavaid asutusi saab luua üksnes
toimimisjuhendi omaniku juures. Seetõttu soovitab andmekaitsenõukogu seda selgitada ning
kajastada seda akrediteerimisnõuete eelnõu alapunkti 1.1.2 tekstis – nt asendades sõna „näiteks“
sõnaga „eriti“.

15. Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu alapunktis 1.1.3 on öeldud, et
järelevalvet teostav asutus tõendab korralduslikku sõltumatust, näiteks võib sisejärelevalvet teostav
asutus kasutada vajaduse korral teistsuguseid logosid või nimesid. Andmekaitsenõukogu tervitab
sellist näidet; kuid eelkõige sisejärelevalvet teostavate asutuste puhul innustab andmekaitsenõukogu
Madalmaade järelevalveasutust lisama rohkem konkreetseid tõendite näiteid, mis illustreerivad
sisejärelevalvet teostava asutuse korralduslikku sõltumatust, näiteks teabetõkked ja eraldi
aruandlusstruktuurid.
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16. Mis puudutab õiguslikku seisundit ja otsustamisprotsessi (Madalmaade järelevalveasutuse
akrediteerimisnõuete eelnõu punkt 1.1), siis tunnustab andmekaitsenõukogu järelevalvet teostava
asutuse erapooletust toimimisjuhendi rakendajate suhtes. Andmekaitsenõukogu arvates tuleks neid
nõudeid aga veelgi täpsustada, eeskätt seoses mis tahes õiguslike ja majanduslike seostega, mis võivad
järelevalvet teostava asutuse ja toimimisjuhendi omaniku vahel olla, ning ka seoses kutseala,
tööstusharu või sektoriga, mille suhtes toimimisjuhendit kohaldatakse. Seepärast soovitab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel seda punkti vastavalt muuta.

17. Lisaks arvab andmekaitsenõukogu, et rahalist sõltumatust käsitlev punkt (Madalmaade
järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu punkt 1.2) peaks hõlmama piirtingimusi, millega
määratakse kindlaks konkreetsed rahalise sõltumatuse nõuded ja piisavad vahendid. Nende hulka
kuuluvad toimimisjuhendi rakendajate (kui järelevalvele allutatud asutuste) arv, suurus ja keerukus,
nende tegevuse (mille suhtes toimimisjuhendit kohaldatakse) iseloom ja ulatus ning
andmetöötlustoimingu(te)ga seotud risk(id). Seetõttu innustab andmekaitsenõukogu Madalmaade
järelevalveasutust nõudeid vastavalt ümber sõnastama.

18. Lisaks arvab andmekaitsenõukogu rahaliste nõuete (punkt 1.2) kohta, et selliste nõuete puhul tuleks
kasuks lisada mõned näited järelevalvet teostava asutuse rahalise sõltumatuse kohta, rõhutamaks,
kuidas järelevalvet teostav asutus saab tõendada, et vahendid, mille abil ta hangib rahalist toetust, ei
tohiks tema sõltumatust halvasti mõjutada (alapunkt 1.2.2). Näiteks ei peeta järelevalvet teostavat
asutust rahaliselt sõltumatuks, kui selle rahalist toetamist reguleerivad eeskirjad võimaldavad
toimimisjuhendi rakendajal, keda järelevalvet teostav asutus uurib, lõpetada järelevalvet teostava
asutuse rahaline toetamine, et vältida järelevalvet teostava asutuse võimalikke sanktsioone.
Andmekaitsenõukogu innustab Madalmaade järelevalveasutust tooma näiteid, kuidas saab
järelevalvet teostav asutus selliseid tõendeid esitada.

19. Andmekaitsenõukogu tervitab Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu
alapunkti 1.3.1 sätet, et järelevalvet teostav asutus tõendab, et tal on oma ülesannete tulemuslikuks
täitmiseks piisavad vahendid ja töötajad. Suunistes aga esitatakse selle kohta rohkem täpsustusi,
öeldes, et vahendid peavad olema proportsionaalsed toimimisjuhendi rakendajate eeldatava arvu ja
suurusega ning ka asjaomase andmetöötluse keerukuse või riskitasemega. Seetõttu innustab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutust sõnastama see nõue vastavalt suunistele
ümber.

20. Lisaks innustab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutust lisama alapunktiga 1.3.1 seoses
viide tehnilistele vahenditele, mis on vajalikud järelevalvet teostava asutuse ülesannete tulemuslikuks
täitmiseks.

21. Alapunktis 1.3.3 (korralduslikku sõltumatust käsitlev punkt) viidatakse, et järelevalvet teostav asutus
kasutab alltöövõtjaid. Andmekaitsenõukogu on arvamusel, et isegi alltöövõtjate kasutamise korral
peab järelevalvet teostav asutus tagama soetatud teenuste tulemusliku järelevalve. Kuigi
andmekaitsenõukogu saab aru, et selles punktis esitatud näited on sellesuunalised, soovitab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel seda nõuet akrediteerimisnõuete eelnõus
sõnaselgelt täpsustada.

22. Andmekaitsenõukogu täheldab, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu
alapunkti 1.3.3 kohaselt juhul, kui järelevalvetegevusega seotud protsessides kasutatakse
alltöövõtjaid, võivad tõendid, millega tõendatakse, et alltöövõtjate kasutamine ei kaota ega vähenda
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järelevalvet teostava asutuse vastutust, hõlmata kirjalikke lepinguid või kokkuleppeid, et kirjeldada
näiteks kohustusi, konfidentsiaalsust, millist liiki andmeid säilitatakse, ja nõuet, et andmeid hoitakse
turvaliselt, ning dokumenteeritud selget alltöövõtumenetlust. Andmekaitsenõukogu innustab
Madalmaade järelevalveasutust teksti ümber sõnastama, et lisada nende lepingute lõpetamisega
seotud nõuded, eelkõige tagamaks et alltöövõtjad täidavad oma andmekaitsealaseid kohustusi.

23. Andmekaitsenõukogu täheldab, et aruandekohustust käsitleva punkti alapunkt 1.4.1 seostub rohkem
õiguslike ja otsustamismenetlustega (st punktiga 1.1) kui aruandekohustusega. Seepärast innustab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutust tegema tekstis vastava muudatuse.

EKSPERDITEADMISED
24. Järelevalvet teostava asutuse eksperditeadmisi käsitleva nõudega (Madalmaade järelevalveasutuse

akrediteerimisnõuete eelnõu punkt 2) seoses möönab andmekaitsenõukogu, et suunistega seatakse
latt kõrgele, kui nõutakse järelevalvet teostavalt asutuselt andmekaitseküsimuste põhjalikku
mõistmist. Seepärast innustab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutust alapunkti 2.2
vastavat nõuet vastavalt muutma.

KEHTESTATUD MENETLUSED JA STRUKTUURID
25. Andmekaitsenõukogu täheldab, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõus on

kaks korda osutatud „toimimisjuhendi
rakendajate arvule“. Täpsemalt on kehtestatud menetlusi ja struktuure käsitleva punkti 3 selgitavate
märkuste alapunkti kolmandas lõigus nimetatud toimimisjuhendi rakendajate arv kui tegur, mida tuleb
järelevalvemenetlustes arvesse võtta. Samuti märkab andmekaitsenõukogu sama viidet
„toimimisjuhendi rakendajate arvule“ ka nõuete punktis
3.2. Kuna toimimisjuhendi rakendajate arv ei pruugi olla teada ajal, mil järelevalvet teostav asutus
taotleb akrediteeringut, ja see arv võib pärast akrediteeringu andmist märkimisväärselt muutuda,
soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel lisada mõlemasse eespool osutatud
kohta asjakohased viited „eeldatavale toimimisjuhendi rakendajate arvule ja suurusele“, et viia tekst
suunistega kooskõlla ja võimaldada
suuremat paindlikkust.

26. Lisaks on samas alapunktis (viimane lõik) öeldud, et järelevalvet teostav asutus kohaldab
toimimisjuhendis määratletud karistusi. Tundub, et üksnes karistustele osutades piiratakse selle
selgitava märkusega järelevalvet teostava asutuse valikuvabadust meetmete kohaldamisel.
Andmekaitsenõukogu leiab, et laiemas sõnastuses tuleb nimetada ka parandusmeetmeid, ning ta
innustab Madalmaade järelevalveasutust lisama selgitavasse märkusse soovitatud viite.

27. Kui rääkida kehtestatud menetlustest ja struktuuridest (Madalmaade järelevalveasutuse
akrediteerimisnõuete eelnõu punkt 3), siis andmekaitsenõukogu arvamusel peavad toimimisjuhendi
järgimise järelevalve menetlused olema piisavalt konkreetsed, et tagada toimimisjuhendi järelevalvet
teostavate asutuste kohustuste ühetaoline kohaldamine. Eelkõige peaks järelevalvet teostav asutus
esitama tõendeid eelnevate, erakorraliste ja plaaniliste menetluste kohta, millega selge ajavahemiku
jooksul valvatakse rakendajate vastavuse järele ning kontrollitakse rakendajate sobivust enne
toimimisjuhendiga liitumist. Seetõttu soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel
neid nõudeid veelgi täpsustada ja lisada näiteid eespool osutatud menetlustest (näiteks menetlused,
millega nähakse ette kindlal ajavahemikul ja eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumide alusel
tehtavate auditite kavad).
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LÄBIPAISTEV KAEBUSTE KÄSITLEMINE
28. Seoses kaebuste käsitlemise menetlusega täheldab andmekaitsenõukogu, et selgitavas märkuses

(Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu punkt 4) öeldakse, et töötajad
näitavad üles piisavaid teadmisi ja piisavat erapooletust. Andmekaitsenõukogu arvates oleks kaebuste
käsitlemiseks vajalik teadmiste tase paremini mõistetav, kui Madalmaade järelevalveasutus viitab
„piisavatele teadmistele“ nii, et määratleb selle tähenduse, ning seega innustab Madalmaade
järelevalveasutust seda tegema.

29. Andmekaitsenõukogu märgib, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu
alapunktis 4.1, milles käsitletakse kaebusi toimimisjuhendi rakendajate kohta, öeldakse, et järelevalvet
teostav asutus esitab tõendid üldsusele kättesaadava, juurdepääsetava ja kergesti mõistetava
kaebuste lahendamise ja otsustamisprotsessi raamistiku kohta. Andmekaitsenõukogu innustab
Madalmaade järelevalveasutust kaaluma kaebuste käsitlemise menetluse praktilisi näiteid, näiteks et
järelevalvet teostav asutus peaks kirjeldama kaebuste saamise, haldamise ja töötlemise menetlust, mis
omakorda peab olema üldsusele kättesaadav ja kergesti juurdepääsetav.

30. Andmekaitsenõukogu täheldab, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu
alapunktis 4.4 on öeldud, et järelevalvet teostav asutus peaks järelevalveasutust teavitama võetud
meetmetest ning põhjendama mis tahes rikkumisi, mis põhjustavad toimimisjuhendi rakendaja ajutise
või lõpliku väljajätmise. Andmekaitsenõukogu aga soovitab Madalmaade järelevalveasutusel
kooskõlas suunistega lisada sõnaselgete nõuetena ka teatis toimimisjuhendi rakendajatele ja
toimimisjuhendi omanikule.

31. Kui rääkida Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu punktist 4.6, siis märgib
andmekaitsenõukogu, et järelevalvet teostava asutuse otsused tuleb teha üldsusele kättesaadavaks
vastavalt tema kaebuste käsitlemise menetlusele, kusjuures see teave võib hõlmata (aga mitte ainult)
üldist statistikateavet kaebuste/rikkumiste arvu ja liigi kohta ning lahenduste / võetud
parandusmeetmete kohta ja see hõlmab teavet mis tahes karistuste kohta, mis põhjustavad
toimimisjuhendi rakendaja ajutise või lõpliku väljajätmise. Ilma et see piiraks riiklike õigusaktide
kohaldamist, innustab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutust seda nõuet muutma, nii
et kui otsused puudutavad korduvaid ja/või tõsiseid rikkumisi, näiteks selliseid, mis võivad põhjustada
vastutava töötleja või volitatud töötleja ajutise või lõpliku väljajätmise toimimisjuhendist, siis need
avaldatakse, aga muul juhul peetakse piisavaks otsuste või statistikaandmete kokkuvõtete avaldamist.

HUVIDE KONFLIKT
32. Andmekaitsenõukogu märgib, et Madalmaade järelevalveasutuse selgitavates märkustes, milles

käsitletakse
konfliktiga seotud nõudeid, kirjeldatakse mõningaid ohte järelevalvet teostava asutuse
erapooletusele. Andmekaitsenõukogu leiab, et praktilistel põhjustel võiks olla kasu konkreetsematest
näidetest juhtumite kohta, kus võib tekkida huvide konflikt. Üks selline näide oleks olukord, kus
järelevalvet teostava asutuse nimel auditeid või otsuseid tegevad töötajad on varem töötanud ükskõik
millise toimimisjuhendit järgiva organsatsiooni heaks. Mis tahes huvide konflikti vältimiseks peaksid
töötajad deklareerima oma huvi ning töö jaotataks ümber. Seepärast innustab andmekaitsenõukogu
Madalmaade järelevalveasutust lisama nõuetele mõne näite.

33. Andmekaitsenõukogu märgib, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu
punktis 5.1 on öeldud, et järelevalvet teostaval asutusel on kehtestatud dokumenteeritud menetlus
tema tegevusest tulenevate erapooletust ohustavate riskide pidevaks tuvastamiseks, analüüsimiseks,
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hindamiseks, käsitlemiseks, järelevalveks ja dokumenteerimiseks. Andmekaitsenõukogu soovitab
Madalmaade järelevalveasutusel seda nõuet vastavalt suunistele muuta ning rõhutada sõnaselgelt, et
järelevalvet teostav asutus peab hoiduma mis tahes tegevusest, mis ei sobi kokku tema ülesannete ja
kohustustega.

34. Samuti märgib andmekaitsenõukogu, et vastavalt Madalmaade järelevalveasutuse
akrediteerimisnõuete eelnõu alapunktile 5.2 peab järelevalvet teostav asutus oma töötajaid valima või
suunama ja juhtima. Andmekaitsenõukogu arvamusel tuleks see nõue viia suunistega kooskõlla, lisades
sõnaselgelt võimaluse, et töötajaid võib pakkuda mõni teine toimimisjuhendist sõltumatu asutus. Siin
võiks abi olla ka mõnest näitest. Üks näide toimimisjuhendist sõltumatu asutuse eraldatud töötajate
kohta oleks järelevalvet teostava asutuse töötajad, kelle on värvanud värbamis- ja personaliteenuseid
osutav sõltumatu väline ettevõte. Seepärast soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade
järelevalveasutusel seda nõuet vastavalt muuta.

LÄBIVAATAMISE MEHHANISMID
35. Andmekaitsenõukogu märgib, et Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu

alapunktis 7.1 on öeldud, et järelevalvet teostav asutus abistab toimimisjuhendi läbivaatamisel
vastavalt toimimisjuhendi omaniku nõudmisele ja ta kinnitab seega, et tal on toimimisjuhendi
toimimise läbivaatamiseks olemas dokumenteeritud kavad ja menetlused, tagamaks et
toimimisjuhend on selle rakendajatele jätkuvalt asjakohane ning vastab isikuandmete kaitse
üldmääruse kohaldamisele. Suuniste kohaselt tuleks läbivaatamise mehhanismide puhul võtta arvesse
mis tahes muudatusi õigusaktide kohaldamises või tõlgendamises või seoses tehnoloogia arenguga,
mis mõjutab toimimisjuhendi rakendajate teostatavat andmetöötlust või toimimisjuhendi sätteid.
Seepärast soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel seda nõuet vastavalt
täiendada.

ÕIGUSLIK SEISUND
36. Järelevalvet teostava asutuse kohta öeldakse Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete

eelnõu vastava punkti selgitavas märkuses, et järelevalvet teostav asutus peab tõendama, et tal on
oma ülesannete ja kohustuste täitmiseks piisavad rahalised ja muud vahendid. Andmekaitsenõukogu
leiab, et piisavate rahaliste ja muude vahendite olemasoluga peaksid kaasnema vajalikud menetlused,
et tagada toimimisjuhendi toimimine pikema aja jooksul. Seepärast julgustab andmekaitsenõukogu
Madalmaade järelevalveasutust selgitavat märkust muutma, lisades sellesse eespool nimetatud viite
menetlustele.

37. Lisaks tuleb toimimisjuhendi enesega tõendada, et toimimisjuhendi
toimimise järelevalvemehhanismid on pikema aja jooksul kestlikud ning hõlmavad halvimaid
stsenaariume, nagu näiteks järelevalvet teostava asutuse suutmatus täita järelevalveülesandeid.
Sellega seoses on soovitatav nõuda järelevalvet teostavalt asutuselt selle tõendamist, et ta suudab
rakendada toimimisjuhendi järelevalvemehhanismi sobiva ajavahemiku jooksul. Seetõttu soovitab
andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel sõnaselgelt nõuda, et järelevalvet teostavad
asutused peavad tõendama järelevalveülesannete täitmise järjepidevust aja jooksul.

JÄRELDUSED/SOOVITUSED

38. Madalmaade järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu võib põhjustada ebajärjepidevust
järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimisel. Seetõttu tuleb teha järgmised muudatused.
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39. Seoses üldiste märkustega soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel teha
järgmist:

1. sõnaselgelt öelda, et järelevalvet teostavat asutust puudutavate muudatuste korral, mis on seotud
sellise asutuse suutlikkusega toimida sõltumatult ja tulemuslikult, tehakse alati sellise asutuse
läbivaatamine, tagamaks et see vastab jätkuvalt akrediteerimisnõuetele.

40. Seoses sõltumatusega soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel teha järgmist:

1. sõnastada selgitavates märkustes ümber viide „sõltumatuse nõuetele“, et see vastaks
suunistele, ning rõhutada, et sõltumatust tuleks tõendada ka seoses kutseala, tööstusharu või
sektoriga, mille suhtes toimimisjuhendit kohaldatakse, ja viia see üle nõuete punkti;

2. selgitada punktis 1.1.2, et sisejärelevalvet teostavaid asutusi saab luua üksnes toimimisjuhendi
omaniku juures.

3. lisada punkti 1.3.3, et alltöövõtjate kasutamise korral peab järelevalvet teostav asutus tagama
soetatud teenuste tulemusliku järelevalve.

41. Seoses huvide konfliktiga soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel teha
järgmist:

1. muuta punkti 5.1 nõuet vastavalt suunistele ning rõhutada sõnaselgelt, et järelevalvet teostav
asutus peab hoiduma mis tahes tegevusest, mis ei sobi kokku tema ülesannete ja kohustustega.

42. Seoses kehtestatud menetluste ja struktuuridega soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade
järelevalveasutusel teha järgmist:

1. lisada asjakohased viited
„toimimisjuhendite rakendajate eeldatavale arvule ja suurusele“
punkti 3 selgitavate märkuste alapunkti 3.2, et viia tekst suunistega kooskõlla ja võimaldada suuremat
paindlikkust;

2. täpsustada veelgi punkti 3 kohaseid menetlusi, et valvata toimimisjuhendite järgimise järele, ning
lisada selliste menetluste näiteid.

43. Seoses läbipaistva kaebuste käsitlemisega soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade
järelevalveasutusel teha järgmist:

1. lisada punkti 4.4 nõuetesse, et toimimisjuhendi rakendajatele ja toimimisjuhendi omanikule
tuleb vastavalt suunistele anda lisaks teavet võetud meetmetest ning põhjendus mis tahes rikkumiste
kohta, mis põhjustavad toimimisjuhendi rakendaja ajutise või lõpliku väljajätmise.

44. Seoses õigusliku seisundiga soovitab andmekaitsenõukogu Madalmaade järelevalveasutusel teha
järgmist:

1. nõuda järelevalvet teostavalt asutuselt tõendamist, et ta suudab rakendada toimimisjuhendi
järelevalvemehhanismi sobiva ajavahemiku jooksul.
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LÕPPMÄRKUSED

45. Käesolev arvamus on suunatud Madalmaade järelevalveasutusele ja see avalikustatakse kooskõlas
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõike 5 punktiga b.

46. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõigete 7 ja 8 kohaselt annab Madalmaade järelevalveasutus
kahe nädala jooksul pärast arvamuse saamist eesistujale elektroonilisel teel teada, kas ta muudab oma
otsuse eelnõud või jääb selle juurde. Sama ajavahemiku jooksul esitab ta muudetud otsuse eelnõu või,
kui ta ei kavatse andmekaitsenõukogu arvamust järgida, asjakohased põhjendused, miks ta ei kavatse
arvamust tervikuna või osaliselt järgida.

47. Madalmaade järelevalveasutus edastab andmekaitsenõukogule lõpliku otsuse selle kandmiseks nende
otsuste registrisse, mille suhtes on kohaldatud järjepidevuse mehhanismi, kooskõlas isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 70 lõike 1 punktiga y.

Euroopa Andmekaitsenõukogu nimel

esimees

(Andrea Jelinek)


