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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, peab olema täidetud mitu nõuet. Toimimisjuhendi omanikud peavad selgitama
ja tõendama, kuidas nende soovitatud järelevalvet teostav asutus vastab akrediteeringu saamiseks
artikli 41 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

4) Ehkki järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimise jaoks 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
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 järelevalvet teostava
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 veel kuue nädala võrra, võttes arvesse
küsimuse keerukust,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

ASJAOLUDE KOKKUVÕTE

1. Kreeka 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.

2. Kooskõlas andmekaitsenõukogu kodukorra artikli 10 lõikega 2 otsustas eesistuja küsimuse keerukuse
tõttu pikendada esialgset kaheksa nädala pikkust vastuvõtmisperioodi veel kuue nädala võrra.

HINDAMINE

Andmekaitsenõukogu üldine seisukoht esitatud akrediteerimisnõuete eelnõu
kohta

3. Kõik andmekaitsenõukogule arvamuse saamiseks esitatud akrediteerimisnõuded peavad täielikult
vastama isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele ja olema
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kooskõlas kaheksa valdkonnaga, mille andmekaitsenõukogu on esitanud suuniste jaos, milles
käsitletakse akrediteerimist (12. jagu, lk 21–25). Andmekaitsenõukogu arvamuse eesmärk on tagada
esitatud eelnõu puhul järjepidevus ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 lõike 2 nõuetekohane
kohaldamine.

4. 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.

5. 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.

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

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

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

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

9. 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, ja

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.
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ÜLDISED MÄRKUSED

10. Andmekaitsenõukogu arvamusel aitavad näited nõuete eelnõust aru saada. Seetõttu innustab
andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust lisama kas akrediteerimisnõuete eelnõusse või nõuete
täiendavatesse juhistesse mõningaid lisanäiteid. Eelkõige innustab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutust lisama:

 näiteid teabest või dokumentidest, mida taotlejad peavad akrediteerimise taotlemisel
esitama;

 näiteid selle kohta, mida võivad endast kujutada sisejärelevalvet teostavad asutused (st
sihtotstarbeline sisekomisjon või toimimisjuhendi omaniku eraldi osakond organisatsioonis;
nõuete eelnõu punkt 1);

 näiteid andmekaitse eksperditeadmiste kohta (nt saab eksperditeadmiste tõendamiseks
esitada tõendeid piisavalt koolitatud, haritud ja kogenud töötajate kohta nendes
valdkondades, näiteks nende diplomid, tunnistused või tõendid kogemuste kohta; nõuete
eelnõu punkt 3);

 näiteid asutuses toimuvate märkimisväärsete muutuste kohta, mille tulemusel on vajalik uus
akrediteerimine (nt mis tahes muudatus, mis mõjutab järelevalvet teostava asutuse
suutlikkust täita oma ülesannet sõltumatult ja tulemuslikult või mis tõenäoliselt seab kahtluse
alla selle sõltumatuse, eksperditeadmised ja mis tahes huvide konflikti puudumise või mõjutab
halvasti selle täielikku toimimist);

 näiteid sellist liiki teabest, mida järelevalvet teostav asutus peab aastaaruandes ootustele
vastavalt esitama (nõuete eelnõu punkt 7a);

 näiteid eri viisidest, kuidas järelevalvet teostava asutuse saab luua (st osaühing, ühendus,
toimimisjuhendi omaniku eraldi osakond organisatsioonis või füüsiline isik (nõuete eelnõu
punkt 8)).

11. Suuniste kohaselt on toimimisjuhendid mehhanism, mida saab kasutada organisatsioonide
abistamiseks tõendamisel, et nad täidavad isikuandmete kaitse üldmäärust (suuniste punkt 10).
Sellega seoses tuleks märkida, et erieeskirjadega ja/või tavadega ei saa tagada isikuandmete kaitse
üldmääruses sätestatud üldistele isikuandmete seadusliku töötlemise tingimustele vastamist. Seetõttu
soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel asendada sissejuhatuse teises punktis fraasi
„tagada vastavus“ fraasiga „aidata tagada vastavus“ või „abistada organisatsioone vastavuse
tõendamisel“.

12. Sissejuhatuse kolmandas punktis innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust lisama viite
määruse artikli 40 lõikele 5; see võimaldaks säilitada järjepidevust muude punktidega, millele on
lisatud viited isikuandmete kaitse üldmääruse asjaomastele sätetele. Samuti ei saa heakskiidetud
toimimisjuhendit andmekaitsenõukogu arvates kasutada tõendina, vaid üksnes toetava tõendina, et
tõendada vastutavate töötlejate / volitatud töötlejate kohustuste täitmist – andmekaitsenõukogu
innustab Kreeka järelevalveasutust tegema vastavaid muudatusi.

13. Sissejuhatuse üheksandas punktis innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust kasutama
sõna „asutus“ asemel „järelevalvet teostav asutus“. Samuti tuleb fraas „[millegagi] seotud“ asendada
lausega, et järelevalvet teostava asutuse akrediteering kehtib üksnes konkreetse toimimisjuhendi
kohta, nagu suunistes osutatud (vt akrediteeringu määratlust).
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14. Nõuete eelnõu punkti 10 kohta sooviks andmekaitsenõukogu rõhutada, et akrediteerimisnõudeid võib
uuesti hinnata varem kui 5 aasta pärast. Seetõttu innustab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutust selgitama, et nõudeid võidakse korrapäraselt läbi vaadata, seda ka enne 5aastase
ajavahemiku lõppu. Lisaks märgib andmekaitsenõukogu, et ainult järelevalvet teostaval asutusel on
lubatud esitada järelevalveasutusele pikendamistaotlus. Seetõttu soovitab andmekaitsenõukogu
pikendamistaotluse nimetamisel eemaldada sellest punktist viite toimimisjuhendi omanikule.

15. Seoses isikuandmete rahvusvaheliseks edastamiseks kasutatavate toimimisjuhenditega (sissejuhatuse
punkt 11) soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel kustutada viimase lause viimane
osa, st „mida käsitletakse eraldi suunistes“ (which will be...), sest sellega viidatakse
tulevikusündmusele.

16. Põhimõistete ja mõiste „toimimisjuhendi rakendaja“ määratluse puhul innustab andmekaitsenõukogu
Kreeka järelevalveasutust eemaldama viite järgimisele. Kui vastutav töötleja / volitatud töötleja on
toimimisjuhendiga liitunud, tähendab see ühtlasi, et nad järgivad toimimisjuhendit ja täidavad sellest
tulenevaid kohustusi.

17. Viimaks innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust tagama kasutatava sõnastuse
järjepidevuse, eelkõige viidetes Kreeka järelevalveasutusele (vaheldumisi on kasutusel „HDPA“ ja
„asutus“).

SÕLTUMATUS

18. Mis puutub sõltumatuse määratlusse, siis innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust
täpsustama sõltumatuse tähendust. Järjepidevuse tagamiseks võiks see selgitus tugineda
andmekaitsenõukogu varasemates arvamustes kokkulepitud sõnastusele. Andmekaitsenõukogu
arvamusel tuleks järelevalvet teostava asutuse sõltumatust mõista kui ametlike eeskirjade ja
menetluste süsteemi, mis on seotud järelevalvet teostava asutuse töötajate ametisse määramise,
pädevuse ja tegevusega. Andmekaitsenõukogu arvates võimaldavad need eeskirjad ja menetlused
järelevalvet teostaval asutusel jälgida toimimisjuhendi järgimist täiesti iseseisvalt, ilma et teda otseselt
või kaudselt mõjutataks ning ilma et talle avaldataks mis tahes vormis survet, mis võib mõjutada tema
otsuseid. See tähendab, et järelevalvet teostav asutus ei tohiks oma ülesannete täitmise kohta saada
juhiseid ei toimimisjuhendi rakendajatelt, kutsealalt, tööstusharult ega sektorilt, mille suhtes
toimimisjuhendit kohaldatakse, ega toimimisjuhendi omanikult eneselt2.

19. Kui järelevalvet teostav asutus on toimimisjuhendi omaniku organisatsiooni osa, tuleb
andmekaitsenõukogu arvates erilist tähelepanu pöörata asutuse suutlikkusele tegutseda sõltumatult.
Kehtestada tuleb eeskirjad ja menetlused, mis tagavad, et see komisjon tegutseks sõltumatult, ilma et
toimimisjuhendi omanik või toimimisjuhendi rakendajad avaldaks talle mis tahes survet. Eespool
esitatut silmas pidades ja korralduslikku sõltumatust arvesse võttes soovitab andmekaitsenõukogu
Kreeka järelevalveasutusel nõuete eelnõu punktis 1 täpsustada ja paremini selgitada, mis on
järelevalvet teostava asutuse suutlikkus sõltumatult tegutseda.

2 Vt arvamus nr 9/2019 Austria andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta, mis on
koostatud toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse jaoks vastavalt isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 41 punktile 14.
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20. Järjepidevuse huvides varasemate arvamustega innustab andmekaitsenõukogu asendama pealkirja
„Otsustusmenetluste õiguslik sõltumatus“ pealkirjaga „Õiguslikud ja otsustusmenetlused“.

21. Arvestades, kui oluline on suutlikkus sõltumatult tegutseda, innustab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutust punktis 1.i.A asendama sõnaühendi „otsuste tegemisel sõltumatu“ laiema mõistega
„otsustusmenetlustes sõltumatu“.

22. Järjepidevuse nimel varasemate arvamustega innustab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutust punktis 1.i.B asendama viited mõistele „inimesed“ viidetega mõistele „töötajad“.
Samuti innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust olema järjekindel modaalverbide
„peab/peaks“ (shall/should/must) kasutamisel. Tagamaks et järelevalvet teostav asutus ei saaks ega
küsiks kelleltki juhiseid/suuniseid, innustatakse Kreeka järelevalveasutust osutama, et see nõue ei
kehti mitte ainult järelevalvet teostava asutuse kohta, vaid ka tema töötajate kohta, kes osalevad
otsustusprotsessis. Mis puudutab Kreeka järelevalveasutuse esitatud näidet ning viidet dokumentidele
ja dokumenteeritud menetlustele, mida praegu kohaldatakse tema sõltumatuse tõendamiseks otsuse
tegemisel, siis soovitab andmekaitsenõukogu kustutada sõna „praegu“ – andmekaitsenõukogu arvates
peavad sellised dokumendid ja dokumenteeritud menetlused kehtima kogu aeg.

23. Punkti 1.i.C ja sisejärelevalvet teostava asutuse kohta märgib andmekaitsenõukogu, et puuduvat näib
nõue, et sisejärelevalvet teostavat asutust ei saa luua toimimisjuhendi rakendaja juures. Seetõttu
soovitab andmekaitsenõukogu lisada vastava sätte.

24. Järelevalvet teostaval asutusel peavad olema piisavad rahalised ja muud vahendid koos vajalike
menetlustega, et tagada toimimisjuhendi toimimine pikema aja jooksul. Seetõttu soovitab
andmekaitsenõukogu nõuete eelnõu punkti 1.ii.A puhul selgitada, et tagada tuleks pikaajaline
rahastamine.

25. Punktiga 1.iii.A seoses innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust selgitama, mida
tähendab „vajalikud“ inimressursid. Andmekaitsenõukogu innustab Kreeka järelevalveasutust viitama
„piisavale arvule kvalifitseeritud töötajatele“. Samuti innustab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutust lisama viite tehnilistele vahenditele, mis on vajalikud järelevalvet teostava asutuse
ülesannete tulemuslikuks täitmiseks.

26. Nõuete eelnõu punkti 1.iii.C puhul viidatakse alltöövõtjate kasutamisega seoses sellele, et nad pakuvad
samu tagatisi ja kaitsemeetmeid kui järelevalvet teostav asutus. Sellest rääkides ei saa alltöövõtjate
pakutavad kaitsemeetmed olla proportsionaalsed, vaid need peavad olema samad, mida rakendab
järelevalvet teostav asutus. Seetõttu soovitab andmekaitsenõukogu kustutada sellest punktist viide
„täielikult proportsioonis“ olemisele.

Andmekaitsenõukogu sooviks sama punkti kohta osutada, et otsusetegemise ja toimimisjuhendi
järgimise eest vastutab alati järelevalvet teostav asutus.. Seoses sellega, kes peaks lõppotsuse
koostama, ei ole kahtlustki, et seda peaks tegema järelevalvet teostav asutus, mitte alltöövõtja,
seetõttu soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel kasutada lõppotsust tegevale
järelevalvet teostavale asutusele viitamisel sõna „peaks“ asemel sõna „peab“. Viimaseks innustab
andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust osutama sõnaselgelt, et järelevalvet teostava asutuse
kohta kehtivad kohustused kohalduvad samamoodi ka alltöövõtja kohta.
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Lõpuks on andmekaitsenõukogu arvamusel, et alltöövõtjate kasutamise korral peab järelevalvet
teostav asutus tagama soetatud teenuste tulemusliku järelevalve. Andmekaitsenõukogu innustab
Kreeka järelevalveasutust lisama otseviite tõhusale järelevalvele.

HUVIDE KONFLIKT

27. Mis puudutab akrediteerimisnõuete eelnõu punkti 2, siis nõustub andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutusega, et järelevalvet teostaval asutusel peavad olema kehtestatud selged menetlused,
tagamaks, et ükski füüsiline või juriidiline isik, kes täidab toimimisjuhendi järgimise järelevalve
ülesannet, ei oleks toimimisjuhendi rakendajaga, keda kontrollitakse, seotud ei otseselt ega kaudselt
viisil, mis võib põhjustada huvide konflikti. Samal ajal arvab andmekaitsenõukogu, et sellised seosed
peaksid olema keelatud mitte ainult toimimisjuhendi rakendaja, vaid ka toimimisjuhendi omaniku
puhul, ja innustab Kreeka järelevalveasutust lisama asjakohase viite.

Seoses sama punktiga rõhutab andmekaitsenõukogu, et järelevalvet teostava asutuse töötajad peavad
olema kohustatud teatama mis tahes olukorrast, mis võib tõenäoliselt põhjustada huvide konflikti.
Kasulik võiks olla selge tõend, et töötajad ei ole olukorras, mis võiks otsuse tegemisel mõjutada nende
erapooletust. Sellega seoses innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust lisama näiteid,
et selgitada paremini, millised olukorrad kujutavad endast tõenäoliselt huvide konflikti.

EKSPERDITEADMISED

28. Seoses nõuete eelnõu punktiga 3 on andmekaitsenõukogu arvamusel, et järelevalvet teostav asutus ei
„peaks“, vaid kuna see on kohustuslik, siis „peab“ esitama Kreeka järelevalveasutusele tõendid, et tal
on toimimisjuhendi järelevalve tulemuslikuks teostamiseks olemas eksperditeadmised. Samuti
soovitab andmekaitsenõukogu selgitada, milles seisneb asjakohane kvalifikatsioon (st konkreetse
andmetöötlustegevuse põhjalik mõistmine ja sellealased kogemused, asjakohased eksperditeadmised
andmekaitsest ja tegevusalased kogemused), ning lisada näitena viited asjaomasele koolitusele.

29. Andmekaitsenõukogu nõustub Kreeka järelevalveasutusega, et eksperditeadmised peavad hõlmama
toimimisjuhendi teemat (sektorit); sellisel juhul võivad asjaomased nõuded, mida tuleb täita, olla
spetsiifilised, olenevalt sektorist, mille suhtes toimimisjuhendit kohaldatakse. Sellega seoses soovitab
andmekaitsenõukogu selgitada punktis 3, et arvesse tuleks võtta ka toimimisjuhendis käsitletud
erinevaid seonduvaid huve ning andmetöötlustoimingute riske.

KEHTESTATUD MENETLUSED JA STRUKTUURID

30. Punkti 4 kohta märgib andmekaitsenõukogu, et see on põhiliselt keskendunud audititele, lisada tuleks
aga ka muud viisid, kuidas jälgida vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate poolset toimimisjuhendi
järgimist, näiteks läbivaatamismenetlused, mis võivad hõlmata selliseid asju nagu auditid,
kontrollkäigud, aruandlus ning enesekontrolliaruanded või küsimustikud. Samuti peab järelevalvet
teostav asutus tõendama, et tal on menetlused toimimisjuhendi rakendaja poolsete toimimisjuhendi
rikkumiste uurimiseks, tuvastamiseks ja haldamiseks, ning täiendavad kontrollimeetmed, tagamaks et
selliste rikkumiste heastamiseks võetakse asjakohaseid meetmeid, nagu on sätestatud vastavas
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toimimisjuhendis. Sellega seoses soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel seda
punkti laiendada, et hõlmata eespool nimetatud menetlused.

Seoses sama punktiga rõhutab andmekaitsenõukogu, et küsimus menetluste kohta, millega kontrollida
toimimisjuhendi rakendajate sobilikkust enne toimimisjuhendiga liitumist, on samuti oluline. Samuti
peaks järelevalvet teostav asutus esitama tõendeid eelnevate, erakorraliste ja plaaniliste menetluste
kohta, millega selges ajaraamistikus jälgitakse rakendajate vastavust ning kontrollitakse rakendajate
sobivust enne toimimisjuhendiga liitumist. Seepärast julgustab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutust seda tekstis kajastama.

31. Andmekaitsenõukogu soovitab Kreeka järelevalveasutusel esitada rohkem teavet selle kohta, millised
on heakskiidetud põhimõtted ja kes neid heaks kiidab, või kui punktis 4 viidatakse „põhimõtetele“,
kustutada viide „heakskiidetud“ olekule.

LÄBIPAISTEV KAEBUSTE KÄSITLEMINE

32. Nõuete eelnõu punkti 5.A.b parema selguse huvides soovitab andmekaitsenõukogu asendada lause
„juhul kui asutus leiab, et kaebus on ebaselge või põhjendamatu, siis seda põhjendatakse“ lausega
„järelevalvet teostav asutus võtab kaebuse esitajaga ühendust, et anda kaebuse esitajale võimalus
kaebust põhjendada / puuduv teave lisada“.

33. Nõuete eelnõu punkti 5.A.e puhul soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel, võttes
arvesse kõrgel tasemel läbipaistvuse tagamise olulisust, tuua allmärkus põhiteksti.

34. Nõuete eelnõu punkti 5.B.a puhul innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust
järjepidevuse huvides asendama mõiste „isik, kes esitas kaebuse“ mõistega „kaebuse esitaja“.

35. Seoses nõuete eelnõu punktiga 6.b innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust
täpsustama, kes annab hinnangu sellele, mis on asjakohane tõend. Samuti innustab
andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust täpsustama, et sellised tõendid hõlmavad teavet,
milles kirjeldatakse rikkumise ja võetud meetmete üksikasju.

36. Seoses nõuete eelnõu punktiga 6.d soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel
järjepidevuse huvides asendada sõnastus „järelevalvet teostavas asutuses on tehtud märkimisväärseid
muudatusi“ sõnastusega „seoses järelevalvet teostava asutuse ülesehituse ja toimimisega on tehtud
märkimisväärseid muudatusi“.

LÄBIVAATAMISE MEHHANISMID

37. Nõuete eelnõu punkti 7 puhul on andmekaitsenõukogu arvamusel, et järelevalvet teostav asutus peaks
olema suuteline abistama toimimisjuhendi läbivaatamisel vastavalt toimimisjuhendi omaniku
nõudmisele, ja ta peaks seega kinnitama, et tal on toimimisjuhendi toimimise läbivaatamiseks olemas
dokumenteeritud kavad ja menetlused, tagamaks et toimimisjuhend on selle rakendajatele jätkuvalt
asjakohane ja kohaneb jätkuvalt mis tahes muudatustega õiguse kohaldamisel ja tõlgendamisel ning
uute tehnoloogiaarendustega. Seepärast innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust
seda tekstis kajastama.
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ÕIGUSLIK SEISUND

38. Andmekaitsenõukogu sooviks rõhutada, et järelevalvet teostava asutuse akrediteering ei laiene
määruse järgimise hindamisele. Seetõttu innustab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutust
nõuete eelnõu punktis 8 selgitama, mida tähendab „tunnustamise eeldus“.

JÄRELDUSED/SOOVITUSED

39. Kreeka järelevalveasutuse kavandatud akrediteerimisnõuded võivad põhjustada ebajärjepidevust
järelevalvet teostavate asutuste akrediteerimisel. Seetõttu tuleb teha järgmised muudatused.

40. Seoses üldiste märkustega soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel teha järgmist:

1. asendada nõuete eelnõu teises punktis fraas „tagada vastavus“ fraasiga „aidata tagada vastavus“
või „abistada organisatsioone vastavuse tõendamisel“;

2. nõuete eelnõu punktis 10 jätta välja pikendamistaotlusega seoses viide toimimisjuhendi
omanikule;

3. kustutada nõuete eelnõu punktist 11 viimase lause viimane osa, st „mida käsitletakse eraldi
suunistes“.

41. Seoses sõltumatusega soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel teha järgmist:

1. täpsustada ja paremini selgitada nõuete eelnõu punktis 1, mis on järelevalvet teostava asutuse
suutlikkus sõltumatult tegutseda;

2. kustutada nõuete eelnõu punktist 1.i.B sõna „praegu“;

3. lisada nõuete eelnõu punktile 1.i.C säte, et organisatsioonisisest järelevalvet teostavat asutust ei
saa luua toimimisjuhendi rakendaja juures;

4. selgitada nõuete eelnõu punktis 1.ii.A, et tagada tuleb pikaajaline rahastus;

5. kustutada nõuete eelnõu punktist 1.iii.C viide „täielikult proportsioonis“ olemisele;

6. kasutada nõuete eelnõu punktis 1.iii.C lõppotsust tegevale järelevalvet teostavale asutusele
viitamisel sõna „peaks“ asemel sõna „peab“.

42. Seoses eksperditeadmistega soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel teha järgmist:

1. selgitada nõuete eelnõu punktis 3, milles seisnevad asjakohased kvalifikatsioonid ning et arvesse
tuleks võtta ka toimimisjuhendis käsitletud mitmesuguseid seonduvaid huve ning
andmetöötlustoimingute riske.

43. Seoses kehtestatud menetluste ja struktuuridega soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutusel teha järgmist:

1. laiendada nõuete eelnõu punkti 4, et see hõlmaks eri viise, kuidas jälgida vastutavate töötlejate
ja volitatud töötlejate poolset toimimisjuhendi järgimist, ning tagada, et rikkumiste heastamiseks
võetakse asjakohaseid meetmeid;
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2. lisada samale punktile viide menetluste kohta, millega kontrollida toimimisjuhendi rakendajate
sobilikkust enne toimimisjuhendiga liitumist, ja anda rohkem teavet selle kohta, mis on heakskiidetud
põhimõtted ja kes neid heaks kiidab.

44. Seoses läbipaistva kaebuste käsitlemisega soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka järelevalveasutusel
teha järgmist:

1. nõuete eelnõu punktis 5.A.b asendada lause „juhul kui asutus leiab, et kaebus on ebaselge või
põhjendamatu, siis seda põhjendatakse“ lausega „järelevalvet teostav asutus võtab kaebuse esitajaga
ühendust, et anda kaebuse esitajale võimalus kaebust põhjendada / puuduv teave lisada“;

2. nõuete eelnõu punktis 5.A.e viia allmärkus üle põhiteksti;

3. nõuete eelnõu punktis 6.d asendada sõnastus „järelevalvet teostavas asutuses on tehtud
märkimisväärseid muudatusi“ järjepidevuse huvides sõnastusega „seoses järelevalvet teostava
asutuse ülesehituse ja toimimisega on tehtud märkimisväärseid muudatusi“.

45. Seoses toimimisjuhendi läbivaatamise mehhanismidega soovitab andmekaitsenõukogu Kreeka
järelevalveasutusel:

1. teha nõuete eelnõu punktis 7 otseviite, et järelevalvet teostav asutus peaks tagama, et
toimimisjuhend on selle rakendajatele jätkuvalt asjakohane ja seda kohandatakse jätkuvalt mis tahes
muudatustega õiguse kohaldamisel ja tõlgendamisel ning uute tehnoloogiaarendustega.

LÕPPMÄRKUSED

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

47. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 lõigete 7 ja 8 kohaselt annab Kreeka 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.

48. Kreeka 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)


