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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

s ohledem na článek 63, čl. 64 odst. 1 písm. c), čl. 64 odst. 3 až 8 a čl. 41 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“),

s ohledem na Dohodu o EHP a zejména přílohu XI a protokol 37 k uvedené dohodě ve znění rozhodnutí
Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018,1

s ohledem na články 10 a 22 svého jednacího řádu ze dne 25. května 2018,

vzhledem k těmto důvodům:

1) Hlavní úlohou Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dále jen „EDPB“) je zajistit důsledné
uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů v případech, kdy má dozorový úřad v úmyslu
schválit požadavky na akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování (dále jen „kodex“) podle
článku 41. Účelem tohoto stanoviska je proto přispět k harmonizovanému přístupu, pokud jde o
navrhované požadavky, které vypracuje dozorový úřad pro ochranu osobních údajů a které se uplatní
při akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování příslušným dozorovým úřadem. Přestože
obecné nařízení o ochraně osobních údajů přímo nestanoví jednotný soubor požadavků na akreditaci,
prosazuje jejich jednotnost. EDPB ve svém stanovisku usiluje o dosažení tohoto cíle zaprvé tím, že
požaduje, aby příslušné dozorové úřady vypracovaly návrhy svých požadavků na akreditaci subjektů
pro monitorování na základě čl. 41 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě
svých „pokynů 1/2019 týkajících se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení
2016/679“ (dále jen „pokyny“), s využitím osmi požadavků uvedených v části o akreditaci (část 12);
zadruhé tím, že poskytuje příslušným dozorovým úřadům písemné pokyny vysvětlující požadavky na
akreditaci; a konečně tím, že požaduje, aby příslušné dozorové úřady přijaly požadavky v souladu s
tímto stanoviskem, aby byl zajištěn harmonizovaný přístup.

2) S odkazem na článek 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů přijmou příslušné dozorové
úřady požadavky na akreditaci subjektů pro monitorování schválených kodexů. Uplatní ale
mechanismus jednotnosti, aby umožnily stanovení vhodných požadavků, které zajistí, že subjekty pro
monitorování budou provádět monitorování dodržování kodexů odborně, jednotně a nezávisle, což
usnadní řádné provádění kodexů v celé Unii, a v důsledku toho přispějí k řádnému uplatňování
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

3) Aby mohl být schválen kodex vztahující se na neveřejné orgány a subjekty, musí být v kodexu uveden
subjekt (nebo subjekty) pro monitorování, který musí být zároveň příslušným dozorovým úřadem
akreditován jako subjekt, který je schopen kodex účinně monitorovat. Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů nedefinuje pojem „akreditace“. Ustanovení čl. 41 odst. 2 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů ale stanoví obecné požadavky na akreditaci subjektu pro monitorování. Existuje řada
požadavků, které by měly být splněny, aby dozorový úřad dospěl k přesvědčení, že subjekt pro

1 Pokud se v tomto stanovisku hovoří o „Unii“, rozumí se tím „EHP“.
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monitorování může být akreditován. Držitelé kodexu jsou povinni vysvětlit a prokázat, jak jimi
navrhovaný subjekt pro monitorování splňuje požadavky pro akreditaci stanovené v čl. 41 odst. 2
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4) Přestože požadavky pro akreditaci subjektů pro monitorování podléhají mechanismu jednotnosti,
při tvorbě požadavků na akreditaci stanovených v pokynech by mělo být zohledněno odvětví, pro které
je kodex vytvořen, nebo jeho specifika. Příslušné dozorové úřady mají prostor pro uvážení, pokud jde
o rozsah a specifika každého kodexu, a měly by zohlednit své příslušné právní předpisy. Cílem
stanoviska EDPB je proto zamezit závažným nesrovnalostem, které by mohly narušit funkčnost
subjektů pro monitorování a v důsledku toho i pověst kodexů chování podle obecného nařízení o
ochraně osobních údajů a jejich subjektů pro monitorování.

5) V tomto ohledu a na podkladu mechanismu jednotnosti poslouží pokyny přijaté EDPB jako návod. V
pokynech pak EDPB zejména objasnil, že ačkoli se akreditace subjektu pro monitorování vztahuje
pouze na konkrétní kodex, může být subjekt pro monitorování akreditován pro více než jeden kodex,
pokud splňuje požadavky na akreditaci pro každý kodex.

6) Stanovisko EDPB musí být podle čl. 64 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve
spojení s čl. 10 odst. 2 jednacího řádu EDPB přijato do osmi týdnů od prvního pracovního dne poté, co
předseda a příslušný dozorový úřad rozhodli, že předložená dokumentace je úplná. Na základě
rozhodnutí předsedy může být tato lhůta s přihlédnutím k náročnosti předmětu prodloužena o dalších
šest týdnů,

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ

1. Řecký dozorový úřad předložil EDPB návrh rozhodnutí obsahující požadavky na akreditaci pro subjekt
pro monitorování kodexu chování a v zájmu zajištění jednotného přístupu na úrovni Unie si vyžádal
stanovisko EDPB podle čl. 64 odst. 1 písm. c). Rozhodnutí o úplnosti spisu bylo přijato dne 28. května
2020.

2. V souladu s čl. 10 odst. 2 jednacího řádu EDPB a kvůli složitosti dané problematiky rozhodla
předsedkyně o prodloužení původní osmitýdenní lhůty pro přijetí o dalších šest týdnů.

POSOUZENÍ

Obecná argumentace EDPB ohledně podaného návrhu požadavků na akreditaci
3. Všechny požadavky na akreditaci předložené EDPB k vypracování stanoviska se musí plně vypořádat s

kritérii uvedenými čl. 41 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a měly by být v souladu
se všemi osmi oblastmi, které EDPB nastínil v části pokynů, která se týká akreditace (oddíl 12, strany
21–25). Pokud jde o předložený návrh, cílem stanoviska EDPB je zajistit jednotnost a řádné uplatnění
ustanovení čl. 41 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4. To znamená, že při tvorbě požadavků na akreditaci subjektu pro monitorování kodexů podle čl. 41
odst. 3 a čl. 57 odst. 1 písm. p) obecného nařízení o ochraně osobních údajů by se měly všechny
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dozorové úřady vypořádat s těmito základními požadavky stanovenými v pokynech, přičemž EDPB
může dozorovým úřadům doporučit, aby odpovídajícím způsobem upravily své návrhy, aby byla
zajištěna jednotnost.

5. Všechny kodexy, které se vztahují na neveřejné orgány a subjekty, musí mít akreditované subjekty pro
monitorování. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů výslovně požaduje, aby dozorové úřady,
EDPB a Komise „podporovaly vypracování kodexů chování, které mají přispět k řádnému uplatňování
obecného nařízení o ochraně osobních údajů s ohledem na konkrétní povahu různých odvětví
provádějících zpracování a na konkrétní potřeby mikropodniků a malých a středních podniků“ (čl. 40
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). EDPB tedy uznává, že tyto požadavky musí být
uplatnitelné v případě různých typů kodexů, které platí pro různě rozsáhlá odvětví, řeší různé konkrétní
dotčené zájmy a zabývají se činnostmi zpracování s různou úrovní rizika.

6. V některých oblastech EDPB podpoří vypracování harmonizovaných požadavků tím, že vybídne
dozorový úřad, aby zvážil příklady uvedené za účelem vysvětlení.

7. Pokud se toto stanovisko nevyjadřuje ke konkrétnímu požadavku, znamená to, že EDPB nepožaduje,
aby řecký dozorový úřad podnikal další kroky.

8. Toto stanovisko se nezabývá záležitostmi předloženými řeckým dozorovým úřadem, které nespadají
do oblasti působnosti čl. 41 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jako jsou odkazy na
vnitrostátní právní předpisy. EDPB nicméně poznamenává, že tyto vnitrostátní právní předpisy by měly
být v příslušných případech v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Analýza akreditačních požadavků Řecka na subjekty monitorující kodex chování
9. S přihlédnutím k tomu, že:

a. ustanovení čl. 41 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů stanoví seznam oblastí
akreditace, se kterými se subjekt pro monitorování musí vypořádat, aby mohl být akreditován;

b. ustanovení čl. 41 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vyžaduje, aby všechny
kodexy (s výjimkou kodexů vztahujících se na orgány veřejné moci podle čl. 41 odst. 6) měly
akreditovaný subjekt pro monitorování, a

c. ustanovení čl. 57 odst. 1 písm. p) a q) obecného nařízení o ochraně osobních údajů stanoví, že
příslušný dozorový úřad musí vypracovat a zveřejnit požadavky na akreditaci pro subjekty pro
monitorování a provést akreditaci subjektu pro monitorování kodexů chování,

je EDPB toho názoru, že:

OBECNÉ POZNÁMKY

10. EDPB je toho názoru, že příklady pomáhají porozumět návrhům požadavků. Vyzývá proto řecký
dozorový úřad, aby do návrhu požadavků na akreditaci nebo do doplňkových pokynů k požadavkům
zahrnul některé další příklady. Vyzývá řecký dozorový úřad, aby doplnil především:

 příklady informací nebo dokumentů, jež mají žadatelé při podání žádosti o akreditaci předložit,

 příklady toho, co mohou být interní monitorovací orgány (např. ad hoc interní výbor nebo
samostatné oddělení v rámci organizace držitele kodexu; oddíl 1 návrhu požadavků),
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 příklady odborných znalostí v oblasti ochrany údajů (odborné znalosti lze prokázat například
předložením dokladů o náležitě vyškolených a zkušených pracovnících v těchto oblastech,
např. prostřednictvím diplomu, osvědčení nebo dokladu o praxi; oddíl 3 návrhu požadavků),

 příklady významných změn, k nimž v subjektu dochází a které vedou k potřebě reakreditace
(např. jakákoli změna, jež má dopad na schopnost subjektu pro monitorování vykonávat svou
funkci nezávisle a účinně nebo by mohla zpochybnit jeho nezávislost, odborné znalosti a
neexistenci jakéhokoli střetu zájmů nebo by nepříznivě ovlivnila jeho plné fungování),

 příklady druhu informací, jež má subjekt pro monitorování zařadit do výroční zprávy (oddíl 7a
návrhu požadavků),

 příklady různých způsobů zřízení subjektu pro monitorování (např. společnost s ručením
omezeným, sdružení, interní oddělení v rámci organizace držitele kodexu nebo jako fyzická
osoba; oddíl 8 návrhu požadavků),

11. Podle pokynů jsou kodexy mechanismem, který může organizacím pomoci při prokazování jejich
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (bod 10 pokynů). V této souvislosti je třeba
poznamenat, že zvláštní pravidla a/nebo postupy nemohou zajistit soulad s celkovými podmínkami
zákonného zpracování osobních údajů stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
EDPB proto řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby v druhém odstavci úvodu nahradil slovní
spojení „zajistit soulad“ slovy „pomoc při zajišťování souladu“ nebo „pomoc organizacím při
prokazování souladu“.

12. EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby do třetího odstavce úvodu zahrnul odkaz na čl. 40 odst. 5
nařízení o ochraně osobních údajů, což by umožnilo zachovat soulad s ostatními pasážemi, v nichž jsou
odkazy na příslušná ustanovení uvedeného nařízení uvedeny. Podle názoru EDPB rovněž nelze
schválený kodex chování použít jako důkaz, ale pouze jako podpůrný důkaz k prokázání souladu s
povinnostmi správce/zpracovatele. EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby zavedl příslušné změny.

13. EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby v devátém odstavci úvodu použil termín „subjekt pro
monitorování“ místo termínu „subjekt“. Rovněž slova „spojené s“ má nahradit větou, že akreditace
subjektu pro monitorování platí pouze pro konkrétní kodex, jak je uvedeno v pokynech (viz definice
akreditace).

14. Pokud jde o bod 10 návrhu požadavků, EDPB by rád zdůraznil, že požadavky na akreditaci mohou být
znovu posouzeny dříve než po pěti letech. EDPB proto řecký dozorový úřad vyzývá, aby upřesnil, že
požadavky mohou být pravidelně přezkoumávány, a to i před koncem tohoto pětiletého období. EDPB
kromě toho konstatuje, že žádost o obnovení smí dozorovému úřadu podat pouze subjekt pro
monitorování. EDPB proto doporučuje, aby byl při uvádění žádosti o obnovení v tomto odstavci
odstraněn odkaz na držitele kodexu.

15. V souvislosti s kodexy, jež jsou používané jako nástroje pro mezinárodní předávání (bod 11 úvodu),
doporučuje EDPB řeckému dozorovému úřadu, aby zrušil poslední část poslední věty, tj. slova „budou
zohledněny v samostatných pokynech“, neboť odkazuje na budoucí událost.

16. S ohledem na základní definice a definici „člena kodexu“ vyzývá EDPB řecký dozorový úřad, aby
odstranil odkaz na dodržování. Pokud se správce nebo zpracovatel přihlásil ke kodexu, znamená to
také, že dodržuje kodex a své povinnosti.

17. EDPB řecký dozorový úřad rovněž vyzývá, aby zajistil jednotnost použitých formulací, zejména pokud
jde o odkazy na řecký dozorový úřad (řecký úřad pro ochranu údajů a úřad se používají zaměnitelně).
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NEZÁVISLOST

18. Pokud jde o definici nezávislosti, vyzývá EDPB řecký dozorový úřad, aby upřesnil, co chápe pod pojmem
nezávislost. V zájmu zajištění konzistentnosti by toto upřesnění mělo vycházet ze znění schváleného
EDPB v předchozích stanoviscích. Podle EDPB by nezávislost subjektu pro monitorování měla být
chápána jako soubor formálních pravidel a postupů pro jmenování, mandát a činnost subjektu pro
monitorování. Podle názoru EDPB umožní tato pravidla a postupy subjektu pro monitorování sledovat
dodržování kodexu chování s naprostou autonomií, aniž by byl jakkoli přímo nebo nepřímo ovlivňován
nebo vystaven jakékoli formě nátlaku, který by mohl ovlivnit jeho rozhodnutí. Znamená to, že subjekt
pro monitorování by neměl být schopen přijímat pokyny týkající se plnění úkolů od členů kodexu,
povolání, průmyslu nebo odvětví, na něž se tento kodex vztahuje, ani od samotného držitele kodexu2.

19. Podle názoru EDPB, jestliže je subjekt pro monitorování součástí organizace držitele kodexu, je třeba
na jeho schopnost jednat nezávisle klást zvláštní důraz. Je třeba stanovit pravidla a postupy, aby se
zajistilo, že tento výbor jedná samostatně a bez jakéhokoli tlaku ze strany držitele kodexu nebo členů
kodexu. S přihlédnutím k výše uvedenému a s ohledem na organizační nezávislost doporučuje EDPB
řeckému dozorovému úřadu, aby v oddíle 1 návrhu požadavků rozpracoval a lépe objasnil, co se rozumí
schopností subjektu pro monitorování jednat nezávisle.

20. Vyzývá jej, aby v zájmu souladu s předchozími stanovisky nahradil nadpis „Právní nezávislost v
rozhodovacích postupech“ nadpisem „Právní a rozhodovací postupy“.

21. EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby s přihlédnutím k významu schopnosti jednat nezávisle v oddíle
1.i.A nahradil výraz „nezávislý při rozhodování“ širším pojmem „nezávislý v rámci rozhodovacích
postupů“.

22. V zájmu souladu s předchozími stanovisky EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby v oddíle 1.i.B nahradil
odkazy na „osoby“ výrazem „pracovníci“. EDPB řecký dozorový úřad rovněž vyzývá, aby výrazy „měl by
/ musí“ používal konzistentně. Pokud jde o zajištění toho, aby subjekt pro monitorování od nikoho
neobdržel ani nepřijímal instrukce či pokyny, vyzývá se řecký dozorový úřad, aby stanovil, že se tento
požadavek vztahuje nejen na subjekt pro monitorování, ale i na jeho pracovníky zapojené do
rozhodovacího procesu. Pokud jde o příklad poskytnutý řeckým dozorovým úřadem a odkaz na
dokumenty a zaznamenané postupy, jež v současné době platí pro zajištění jeho nezávislosti při
rozhodování, EDPB doporučuje vypustit slovo „stávající“. Podle názoru EDPB musí být tyto dokumenty
a zaznamenané postupy k dispozici neustále.

23. Pokud jde o oddíl 1.i.C a interní subjekt pro monitorování, EDPB konstatuje, že zřejmě chybí požadavek,
že interní subjekt pro monitorování nemůže být zřízen u člena kodexu. EDPB proto doporučuje doplnit
příslušné ustanovení.

24. Subjekt pro monitorování musí mít dostatečné finanční a jiné zdroje spolu s nezbytnými postupy pro
zajištění fungování kodexu chování v průběhu času. Proto s ohledem na oddíl 1.ii.A návrhu požadavků
doporučuje upřesnit, že by mělo být zajištěno dlouhodobé financování.

2 Viz odstavec 14 stanoviska 9/2019 k návrhu požadavků dozorového úřadu pro ochranu údajů Rakouska na
akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování podle článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů.
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25. Pokud jde o oddíl 1.iii.A, EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby vysvětlil, co rozumí slovy „nezbytné“
lidské zdroje. EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby zvážil doplnění odkazu na „dostatečný počet
dostatečně kvalifikovaných pracovníků“. EDPB také řecký dozorový úřad vyzývá, aby doplnil odkaz na
technické zdroje nezbytné k účinnému plnění úkolů subjektu pro monitorování.

26. Pokud jde o oddíl 1.iii.C návrhu požadavků, využívání subdodavatelů implikuje, že poskytnou stejné
záruky jako subjekt pro monitorování. V této souvislosti nemohou být záruky poskytované
subdodavateli přiměřené, ale musí být stejné jako záruky prováděné subjektem pro monitorování.
EDPB proto řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby v tomto oddíle odstranil odkaz na „plný
poměr“.

Ohledně téhož oddílu by EDPB rád poukázal na to, že za rozhodování a dodržování kodexu je vždy
odpovědný subjekt pro monitorování. S ohledem na to, kdo by měl konečné rozhodnutí připravit, není
pochyb o tom, že by tak měl učinit subjekt pro monitorování, a nikoli subdodavatel. EDPB tudíž
řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby při odkazování na skutečnost, že konečné rozhodnutí
přijímá subjekt pro monitorování, použil výraz „musí“ místo „měl by“. EDPB řecký dozorový úřad
rovněž vyzývá, aby výslovně uvedl, že povinnosti vztahující se na subjekt pro monitorování se stejným
způsobem uplatňují na subdodavatele.

EDPB se v neposlední řadě domnívá, že při využití subdodavatelů musí subjekt pro monitorování zajistit
účinné monitorování služeb poskytovaných zadavateli. EDPB řecký dozorový úřad vyzývá, aby zavedl
přímý odkaz na účinné monitorování.

STŘET ZÁJMŮ

27. Pokud jde o oddíl 2 návrhu požadavků na akreditaci, EDPB s řeckým dozorovým úřadem souhlasí, že
subjekt pro monitorování musí mít zavedeny jasné postupy k zajištění toho, aby žádná fyzická nebo
právnická osoba provádějící úkoly spojené s monitorováním dodržování kodexu nebyla přímo ani
nepřímo spojena s kontrolovaným členem kodexu takovým způsobem, jenž by mohl vést ke střetu
zájmů. EDPB je rovněž toho názoru, že by takové vazby měly být zakázány nejen pro člena kodexu, ale
také pro jeho držitele. Vyzývá řecký dozorový úřad, aby doplnil příslušný odkaz.

Pokud jde o tentýž oddíl, EDPB zdůrazňuje, že pracovníci subjektu pro monitorování jsou povinni
podávat zprávy o jakékoli situaci, jež by mohla vést ke střetu zájmů. Lze využít jasný údaj o tom, že
pracovníci nejsou v situaci, jež by mohla ohrozit jeho nestrannost při rozhodování. V této souvislosti
EDPB vybízí řecký dozorový úřad, aby doplnil příklady, jež by lépe objasnily, jaká situace by mohla
představovat střet zájmů.

ODBORNÉ ZNALOSTI

28. Pokud jde o oddíl 3 návrhu požadavků, zastává EDPB názor, že nelze použít formulaci, že by subjekt
pro monitorování „měl“, avšak vzhledem k tomu, že je jedná o povinnost, „musí“ řeckému úřadu pro
ochranu údajů předložit důkaz, že má odborné znalosti k účinnému monitorování kodexu. EDPB rovněž
doporučuje vyjasnit, co se rozumí příslušnými kvalifikacemi (tj. důkladné porozumění a zkušenosti ve
vztahu ke konkrétní činnosti související se zpracováváním údajů, příslušné odborné znalosti v oblasti
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ochrany údajů a operativní odborné znalosti), a přidat odkaz na příslušnou odbornou přípravu jako
příklad.

29. EDPB s řeckým dozorovým úřadem souhlasí, že odborné znalosti musí zahrnovat předmět (odvětví)
kodexu, a v tom případě mohou být příslušné požadavky, jež musí být splněny, konkrétní, a to podle
odvětví, na něž se kodex vztahuje. V této souvislosti EDPB doporučuje v oddíle 3 vyjasnit, že by se mělo
přihlédnout k různým zájmům a rizikům spojeným se zpracováním, jež kodex řeší.

ZAVEDENÉ POSTUPY A STRUKTURY

30. S ohledem na oddíl 4 EDPB konstatuje, že se zaměřuje především na audity, avšak měly by být zahrnuty
i jiné způsoby monitorování souladu správců a zpracovatelů s kodexem, například přezkumné postupy,
jež mohou zahrnovat mimo jiné: audity, inspekce, podávání zpráv a používání zpráv o vlastní kontrole
či dotazníky. Subjekt pro monitorování musí prokázat, že má postup pro vyšetřování, identifikaci a
řízení porušení kodexu jeho členy a další kontroly k zajištění toho, aby byla přijata vhodná opatření k
nápravě těchto porušení kodexu, jak je stanoveno v příslušném kodexu. V této souvislosti EDPB
řeckému dozorovému úřadu doporučuje rozšířit tento oddíl tak, aby zahrnoval výše uvedené postupy.

Pokud jde o tentýž oddíl, EDPB zdůrazňuje, že důležité jsou rovněž postupy kontroly způsobilosti členů
před přistoupením ke kodexu. Subjekt pro monitorování by měl poskytnout důkazy o předběžných, ad
hoc a pravidelných postupech monitorování souladu členů v jasném časovém rámci a zkontrolovat
způsobilost členů před tím, než se ke kodexu připojí. EDPB proto řeckému dozorovému úřadu
doporučuje, aby tuto skutečnost ve znění zohlednil.

31. EDPB řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby poskytl více informací o tom, co je schválená
politika a kdo ji schvaluje, nebo když v oddíle 4 odkazuje na „politiku“, aby odstranil slovo „schválená“.

TRANSPARENTNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. V zájmu větší jasnosti, pokud jde o oddíl 5.A.b návrhu požadavků, EDPB doporučuje, aby věta „[v]
případě, že subjekt pokládá stížnost za neurčitou nebo nepodloženou, je třeba ji podložit“ byla
nahrazena větou „[s]ubjekt pro monitorování kontaktuje stěžovatele, aby stěžovateli poskytl možnost
stížnost dále podložit / doplnit chybějící informace“.

33. Pokud jde o oddíl 5.A.e návrhu požadavků, EDPB s ohledem na význam zajištění vysoké úrovně
transparentnosti řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby poznámku pod čarou přesunul do
hlavního textu.

34. EDPB řecký dozorový orgán vyzývá, aby v oddíle 5.B.a návrhu požadavků v zájmu jednotnosti nahradil
výraz „osoba, jež podala stížnost“ výrazem „stěžovatel“.

35. Pokud jde o oddíl 6.b návrhu požadavků, EDPB řecký dozorový orgán vyzývá, aby upřesnil, kdo
posuzuje, co jsou relevantní důkazy. EDPB řecký dozorový úřad rovněž vyzývá, aby upřesnil, že tyto
důkazy zahrnují informace nastiňující podrobnosti o protiprávním jednání a přijatých opatřeních.

36. Pokud jde o oddíl 6.d návrhu požadavků, EDPB doporučuje, aby řecký dozorový úřad v zájmu
jednotnosti nahradil slova „v subjektu pro monitorování došlo k významné změně“ slovy „v subjektu
pro monitorování byly provedeny podstatné změny ve struktuře a fungování“.
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MECHANISMUS PŘEZKUMU

37. Pokud jde o oddíl 7, EDPB je toho názoru, že subjekt pro monitorování by měl být schopen přispívat k
přezkumům kodexu, jak požaduje držitel kodexu, a musí tudíž zajistit, že má k dispozici
zdokumentované plány a postupy pro přezkum fungování kodexu, díky čemuž kodex zůstane pro členy
relevantní a bude se i nadále přizpůsoboval veškerým změnám v uplatňování a výkladu práva a novému
technologickému vývoji. EDPB proto řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby tuto skutečnost ve
znění zohlednil.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

38. EDPB by rád zdůraznil, že akreditace subjektu pro monitorování se nerozšiřuje na posouzení souladu s
nařízením. Proto EDPB řecký dozorový úřad vybízí, aby v oddíle 8 návrhu požadavků objasnil, co
znamená „předpoklad uznání“.

ZÁVĚRY/DOPORUČENÍ

39. Návrh požadavků řeckého dozorového úřadu na akreditaci může vést k nejednotnému uplatňování
akreditace subjektů pro monitorování, a proto je třeba provést následující změny:

40. Ohledně obecných poznámek EDPB doporučuje, aby řecký dozorový úřad:

1. Ve druhém odstavci návrhu požadavků nahradil slova „zajistit soulad“ slovy „pomoc při
zajišťování souladu“ nebo „pomoc organizacím při prokazování souladu“.

2. V odstavci 10 návrhu požadavků odstranit při uvádění žádosti o obnovení zmínku o držiteli kódu.

3. V odstavci 11 návrhu požadavků vypustit poslední část poslední věty, tj. slova „budou zohledněny
v samostatných pokynech“.

41. Pokud jde o nezávislost, EDPB doporučuje, aby řecký dozorový úřad:

1. V oddíle 1 návrhu požadavků rozpracoval a lépe vysvětlil, co znamená schopnost subjektu pro
monitorování jednat nezávisle.

2. V oddíle 1.i.B návrhu požadavků zrušil slovo „stávající“.

3. V oddíle 1.i.C návrhu požadavků doplnil ustanovení, že v rámci člena kodexu nelze zřídit interní
subjekt pro monitorování.

4. V oddíle 1.ii.A návrhu požadavků vyjasnil, že by mělo být zajištěno dlouhodobé financování.

5. V oddíle 1.iii.C návrhu požadavků vypustil odkaz na „plný poměr“.

6. V oddíle 1.iii.C návrhu požadavků při odkazování na skutečnost, že konečné rozhodnutí přijímá
subjekt pro monitorování, použil výraz „musí“ místo „měl by“.

42. Pokud jde o odborné znalosti, EDPB doporučuje, aby řecký dozorový úřad:
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1. Pokud jde o oddíl 3 návrhu požadavků, vyjasnil, co se rozumí příslušnými kvalifikacemi, a že by se
mělo přihlédnout také k různým zájmům a rizikům spojeným se zpracováním, jehož se kodex týká.

43. Co se týče zavedených postupů a struktur, EDPB řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby:

1. Pokud jde o oddíl 4 návrhu požadavků, jej rozšířil tak, aby zahrnoval různé způsoby monitorování
souladu správců a zpracovatelů s kodexem a zajistil přijetí vhodných opatření k nápravě možných
porušení.

2. Pokud jde o tentýž oddíl, doplnil odkaz na postupy kontroly způsobilosti členů před přistoupením
ke kodexu a poskytnul více informací o tom, co je schválená politika a kdo ji schvaluje.

44. Pokud jde o transparentní vyřizování stížností, EDPB řeckému dozorovému úřadu doporučuje, aby:

1. Pokud jde o oddíl 5.A.b návrhu požadavků, nahradil větu „[v] případě, že subjekt pokládá stížnost
za neurčitou nebo nepodloženou, je třeba ji podložit“ větou „subjekt pro monitorování kontaktuje
stěžovatele, aby stěžovateli poskytl možnost stížnost dále podložit / doplnit chybějící informace“.

2. Pokud jde o oddíl 5.A.e návrhu požadavků, přesunul poznámku pod čarou do hlavního textu.

3. Pokud jde o oddíl 6.d návrhu požadavků, nahradil v zájmu jednotnosti slova „v subjektu pro
monitorování došlo k významné změně“ slovy „v subjektu pro monitorování byly provedeny podstatné
změny ve struktuře a fungování“.

45. Pokud jde o mechanismy přezkumu, EDPB doporučuje, aby řecký dozorový úřad:

1. Pokud jde o oddíl 7 návrhu požadavků, přímo uvedl, že subjekt pro monitorování by měl zajistit,
že kodex zůstává pro členy relevantní a i nadále se přizpůsobuje veškerým změnám v uplatňování a
výkladu práva a novému technologickému vývoji.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

46. Toto stanovisko je určeno řeckému dozorovému úřadu a bude zveřejněno v souladu s čl. 64 odst. 5
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

47. Podle čl. 64 odst. 7 a 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů sdělí řecký dozorový úřad
předsedkyni elektronickou cestou do dvou týdnů od obdržení stanoviska, zda svůj návrh rozhodnutí
změní nebo zachová. Ve stejné lhůtě předloží pozměněný návrh rozhodnutí, nebo pokud nemá v
úmyslu řídit se stanoviskem EDPB, uvede příslušné důvody, pro které nemá v úmyslu se tímto
stanoviskem zcela nebo zčásti řídit.

48. Řecký dozorový úřad sdělí EDPB konečné rozhodnutí pro jeho zařazení do registru rozhodnutí, na která
se vztahuje mechanismus jednotnosti, v souladu s čl. 70 odst. 1 písm. y) obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)
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