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Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit följande yttrande

med beaktande av artiklarna 63, 64.1 c, 64.3–64.8 och 41.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen),

med beaktande av EES-avtalet, särskilt bilaga XI och protokoll 37, ändrat genom gemensamma EES-
kommitténs beslut nr 154/2018 av den 6 juli 20181,

med beaktande av artiklarna 10 och 22 i dess arbetsordning av den 25 maj 2018, och

av följande skäl:

1) Europeiska dataskyddsstyrelsens (nedan kallad styrelsen) viktigaste uppgift är att säkerställa en
enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen när en tillsynsmyndighet avser att godkänna kraven
för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod (nedan kallad kod) i enlighet med
artikel 41. Syftet med detta yttrande är därför att bidra till en harmoniserad utformning av de krav som
en datatillsynsmyndighet ska utarbeta och som gäller vid den behöriga tillsynsmyndighetens
ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder. Även om en viss uppsättning krav för
ackreditering inte fastställs direkt i dataskyddsförordningen, förespråkas dock enhetlighet. Styrelsen
har för avsikt att uppnå detta mål i yttrandet genom att först och främst begära att behöriga
tillsynsmyndigheter utarbetar sina krav för ackreditering av övervakningsorgan på grundval av artikel
41.2 i dataskyddsförordningen och styrelsens riktlinjer 1/2019 för uppförandekoder och
övervakningsorgan enligt förordning 2016/679 (nedan kallade riktlinjerna), med hjälp av de åtta krav
som beskrivs i avsnittet om ackreditering i riktlinjerna (avsnitt 12), för det andra genom att
tillhandahålla skriftlig vägledning till behöriga tillsynsmyndigheter för att förklara kraven för
ackreditering och slutligen genom att begära att behöriga tillsynsmyndigheter antar kraven i linje med
detta yttrande för att få till stånd en harmoniserad strategi.

2) Med hänvisning till artikel 41 i dataskyddsförordningen ska de behöriga tillsynsmyndigheterna anta
krav för ackreditering av organ för övervakning av godkända koder. De ska dock tillämpa mekanismen
för enhetlighet för att göra det möjligt att fastställa lämpliga krav som säkerställer att
övervakningsorganen övervakar efterlevnaden av koderna på ett kompetent, enhetligt och oberoende
sätt, och därigenom främjar ett lämpligt genomförande av koderna i hela unionen och, som ett
resultat, bidrar till en korrekt tillämpning av dataskyddsförordningen.

3) För att en kod som omfattar icke-offentliga myndigheter och organ ska godkännas måste ett
övervakningsorgan (eller flera övervakningsorgan) identifieras som en del av koden och den behöriga
tillsynsmyndigheten ska ackreditera dess förmåga att faktiskt övervaka koden. Begreppet
”ackreditering” definieras inte i dataskyddsförordningen. I artikel 41.2 i dataskyddsförordningen anges
dock de allmänna kraven för ackreditering av övervakningsorgan. Det finns ett antal krav som bör vara
uppfyllda för att den behöriga tillsynsmyndigheten ska kunna ackreditera ett övervakningsorgan.

1 Hänvisningar till ”unionen” i detta yttrande bör förstås som hänvisningar till ”EES”.
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Kodutfärdare är skyldiga att förklara och visa på vilket sätt deras föreslagna övervakningsorgan
uppfyller ackrediteringskraven i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen.

4) Ackrediteringskraven för övervakningsorgan omfattas av mekanismen för enhetlighet, men vid det
utarbetande av ackrediteringskrav som anges i riktlinjerna bör kodens sektor eller särdrag beaktas.
Behöriga tillsynsmyndigheter har utrymme för fri bedömning när det gäller kodens
tillämpningsområde och särdrag, och bör ta hänsyn till den tillämpliga lagstiftningen. Syftet med
dataskyddsstyrelsens yttrande är därför att undvika större inkonsekvenser som kan påverka
övervakningsorganens arbete och följaktligen uppförandekodernas och övervakningsorganens
anseende.

5) I detta avseende kommer dataskyddsstyrelsens riktlinjer att fungera som en vägledning i samband
med mekanismen för enhetlighet. I riktlinjerna har dataskyddsstyrelsen särskilt klargjort att
ackrediteringen av ett övervakningsorgan visserligen endast avser en viss kod, men att ett
övervakningsorgan får ackrediteras för mer än en kod, under förutsättning att det uppfyller
ackrediteringskraven för varje kod.

6) Dataskyddsstyrelsens yttrande ska i enlighet med artikel 64.3 i dataskyddsförordningen jämförd
med artikel 10.2 i dataskyddsstyrelsens arbetsordning antas inom åtta veckor från den första arbetsdag
då ordföranden och den behöriga tillsynsmyndigheten har beslutat att handlingarna är fullständiga.
Ordföranden får besluta att förlänga denna period med ytterligare sex veckor med hänsyn till ämnets
komplexitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

SAMMANFATTNING AV OMSTÄNDIGHETERNA

1. Den grekiska tillsynsmyndigheten har ingett sitt utkast till beslut till dataskyddsstyrelsen med kraven
för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder, och har begärt att
dataskyddsstyrelsen ska yttra sig i enlighet med artikel 64.1 c, för att hållningen ska vara enhetlig på
unionsnivå. Beslutet om handlingarnas fullständighet fattades den 28 maj 2020.

2. På grund av ämnets komplexitet beslutade ordföranden att förlänga den inledande
åttaveckorsperioden för antagande med ytterligare sex veckor, i enlighet med artikel 10.2 i
dataskyddsstyrelsens arbetsordning.

BEDÖMNING

Dataskyddsstyrelsens allmänna resonemang om det överlämnade utkastet till
ackrediteringskrav

3. Alla ackrediteringskrav som inges för yttrande till dataskyddsstyrelsen måste vara helt anpassade till
kraven i artikel 41.2 i dataskyddsförordningen och bör vara i linje med de åtta områden som
dataskyddsstyrelsen har beskrivit i riktlinjernas avsnitt om ackreditering (avsnitt 12, sidorna 21–25).
Syftet med dataskyddsstyrelsens yttrande är att säkerställa enhetlighet och en korrekt tillämpning av
artikel 41.2 i dataskyddsförordningen när det gäller det framlagda utkastet.
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4. Det innebär att alla tillsynsmyndigheter bör ta hänsyn till riktlinjernas grundläggande huvudkrav vid
utformningen av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder i enlighet
med artiklarna 41.3 och 57.1 p i dataskyddsförordningen, och dataskyddsstyrelsen får rekommendera
att tillsynsmyndigheterna ändrar sina utkast i enlighet med detta för att säkerställa enhetlighet.

5. Alla koder som omfattar icke-offentliga myndigheter och organ måste ha ackrediterade
övervakningsorgan. I dataskyddsförordningen uppmanas tillsynsmyndigheterna, dataskyddsstyrelsen
och kommissionen uttryckligen att ”uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra
till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där
behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag”.
(artikel 40.1 i dataskyddsförordningen). Dataskyddsstyrelsen är således medveten om att kraven
måste fungera för olika typer av koder, som gäller sektorer av olika storlek, tar hänsyn till olika
intressen och rör behandling med varierande risknivå.

6. På vissa områden kommer dataskyddsstyrelsen att främja utarbetandet av harmoniserade krav genom
att uppmuntra tillsynsmyndigheterna att ta hänsyn till de förtydligande exempel som ges.

7. Om ett visst krav inte nämns i yttrandet begär inte dataskyddsstyrelsen att den grekiska
tillsynsmyndigheten ska vidta ytterligare åtgärder.

8. I detta yttrande beaktas inte punkter i den grekiska tillsynsmyndighetens utkast som ligger utanför
tillämpningsområdet för artikel 41.2 i dataskyddsförordningen, såsom hänvisningar till nationell
lagstiftning. Icke desto mindre noterar dataskyddsstyrelsen att nationell lagstiftning bör vara i linje
med dataskyddsförordningen, när så krävs.

Analys av den grekiska tillsynsmyndighetens ackrediteringskrav för organ för
övervakning av uppförandekoder

9. Med beaktande av att

a. artikel 41.2 i dataskyddsförordningen omfattar en förteckning över ackrediteringsområden
som ett övervakningsorgan ska ta hänsyn till för att kunna ackrediteras,

b. det i artikel 41.4 i dataskyddsförordningen krävs att alla koder (med undantag av koder för
offentliga myndigheter i enlighet med artikel 41.6) har ett ackrediterat övervakningsorgan, och

c. det i artikel 57.1 p och q i dataskyddsförordningen föreskrivs att en behörig tillsynsmyndighet
ska utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av övervakningsorgan samt ackreditera
ett organ för övervakning av uppförandekoder,

är dataskyddsstyrelsen av följande åsikt:

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

10. Styrelsen anser att exempel ökar förståelsen för utkastet till krav. Därför uppmanar styrelsen den
grekiska tillsynsmyndigheten att inkludera några ytterligare exempel, antingen i utkastet till
ackrediteringskrav eller i den kompletterande vägledningen till kraven. Styrelsen uppmanar särskilt
den grekiska tillsynsmyndigheten att inkludera följande:
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 Exempel på vilken information eller vilka handlingar som sökande ska lämna in när de ansöker
om ackreditering.

 Exempel på vad som kan utgöra ett internt övervakningsorgan (t.ex. en tillfällig intern
kommitté eller en separat avdelning inom kodutfärdarens organisation, avsnitt 1 i utkastet till
krav).

 Exempel på expertis inom dataskyddsområdet (t.ex. kan expertis styrkas genom ingivande av
bevisning om personal med lämplig utbildning och lämpliga erfarenheter på dessa områden,
t.ex. genom examensbevis, intyg eller bevis om yrkeserfarenhet, avsnitt 3 i utkastet till krav).

 Exempel på betydande förändringar i organet som medför ett behov av förnyad ackreditering
(t.ex. varje förändring som påverkar övervakningsorganets förmåga att utföra sitt uppdrag på
ett oberoende och effektivt sätt eller som sannolikt kan äventyra dess oberoende, expertis och
avsaknad av intressekonflikter eller påverkar dess fullständiga verksamhet på ett negativt
sätt).

 Exempel på vilken typ av information som övervakningsorganet förväntas inkludera i
årsrapporten (avsnitt 7a i utkastet till krav).

 Exempel på hur ett övervakningsorgan kan inrättas på olika sätt (t.ex. i form av ett aktiebolag,
en sammanslutning, en intern avdelning inom kodutfärdarens organisation eller som en fysisk
person, avsnitt 8 i utkastet till krav).

11. Enligt riktlinjerna utgör uppförandekoder en mekanism som kan användas för att organisationer
lättare ska kunna visa att de följer dataskyddsförordningen (punkt 10 i riktlinjerna). I detta
sammanhang bör det noteras att särskilda regler och/eller metoder inte kan säkerställa att de
övergripande villkoren för laglig behandling av personuppgifter som fastställs i
dataskyddsförordningen efterlevs. Därför rekommenderar dataskyddsstyrelsen den grekiska
tillsynsmyndigheten att i andra punkten i inledningen ersätta frasen ”säkerställa efterlevnad” med
”bidra till att säkerställa efterlevnad” eller ”hjälpa organisationer att påvisa efterlevnad”.

12. Styrelsen uppmanar den grekiska tillsynsmyndigheten att i tredje punkten i inledningen införa en
hänvisning till artikel 40.5 i förordningen, vilket skulle främja överensstämmelsen med andra punkter
som innehåller hänvisningar till relevanta bestämmelser i dataskyddsförordningen.
Dataskyddsstyrelsen anser också att en godkänd uppförandekod inte kan användas som bevis, utan
endast som stödjande bevisning för att påvisa efterlevnad av skyldigheterna som
personuppgiftsansvarige/personuppgiftsbiträde – styrelsen uppmanar den grekiska
tillsynsmyndigheten att införa relevanta ändringar.

13. I punkt 9 i inledningen uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att använda begreppet
”övervakningsorgan” i stället för organ. Även uttrycket ”förenad med” ska ersättas med en mening att
ackrediteringen av ett övervakningsorgan endast gäller för en specifik kod, såsom anges i riktlinjerna
(se definitionen av ackreditering).

14. När det gäller punkt 10 i utkastet till krav vill dataskyddsstyrelsen understryka att ackrediteringskraven
kan omprövas tidigare än efter fem år. Därför uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten
att klargöra att kraven kan ses över regelbundet, även före utgången av femårsperioden. Vidare
noterar styrelsen att endast övervakningsorganet har rätt att lämna in en begäran om förlängning till
tillsynsmyndigheten. Därför rekommenderar dataskyddsstyrelsen att hänvisningen till kodutfärdaren
tas bort när det gäller begäran om förlängning i denna punkt.
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15. När det gäller koder som används som instrument för internationella överföringar (punkt 11 i
inledningen) rekommenderar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att stryka den sista delen av
den sista meningen, dvs. "som kommer att beaktas i separata riktlinjer", eftersom den avser en
framtida händelse.

16. När det gäller grundläggande definitioner och definitionen av ”enheter som är anslutna till koden”
uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att ta bort en hänvisning till tillämpning. Om en
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde ansluter sig till koden innebär det också att
denne ska tillämpa koden och dess skyldigheter.

17. Slutligen uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att säkerställa att en konsekvent
ordalydelse används, särskilt när det gäller hänvisningar till den grekiska tillsynsmyndigheten (HDPA
och myndigheten används omväxlande).

OBEROENDE

18. När det gäller definitionen av oberoende uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att
förklara närmare vad oberoende innebär. För att säkerställa enhetlighet skulle ett sådant förtydligande
kunna grundas på den formulering som styrelsen godkänt i tidigare yttranden. Enligt
dataskyddsstyrelsen bör ett övervakningsorgans oberoende bygga på en rad formella regler och
förfaranden för dess utnämning, mandat och verksamhet. Styrelsen anser att övervakningsorganet
med hjälp av dessa regler och förfaranden helt oberoende kan övervaka efterlevnaden av en
uppförandekod, utan att utsättas för direkt eller indirekt påverkan eller någon form av påtryckningar
som kan påverka dess beslut. Detta innebär att ett övervakningsorgan inte bör kunna ta emot
instruktioner om utförandet av sina uppgifter från enheter som har anslutit sig till koden, den
yrkesgrupp, bransch eller sektor som koden avser eller från kodutfärdaren själv2.

19. Styrelsen anser att om övervakningsorganet är en del av kodutfärdarens organisation, måste dess
oberoende särskilt värnas. Regler och förfaranden ska fastställas för att säkerställa att denna kommitté
agerar självständigt och utan påtryckningar från kodutfärdaren eller de enheter som är anslutna till
koden. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar styrelsen, med avseende på organisatoriskt
oberoende, den grekiska tillsynsmyndigheten att i avsnitt 1 i utkastet till krav utveckla närmare och
bättre förklara vad ett övervakningsorgans förmåga att agera oberoende innebär.

20. För att uppnå överensstämmelse med tidigare yttranden förespråkar styrelsen att rubriken ”rättsligt
oberoende i beslutsförfaranden” ersätts med ”rättsliga förfaranden och beslutsförfaranden”.

21. Vad gäller avsnitt 1.i.A uppmanar styrelsen, med hänsyn till vikten av förmågan att agera oberoende,
den grekiska tillsynsmyndigheten att ersätta ”oberoende i beslutsfattandet” med det mer omfattande
begreppet ”oberoende i beslutsförfaranden”.

22. För att uppnå enhetlighet med tidigare yttranden uppmanar styrelsen den grekiska
tillsynsmyndigheten att i avsnitt 1.i.B ersätta hänvisningarna till ”personer” med ”personal”. Styrelsen
uppmuntrar också den grekiska tillsynsmyndigheten att vara konsekvent vid sin användning av
”ska/bör/måste”. När det gäller säkerställandet att övervakningsorganet varken ska erhålla eller följa

2 Se punkt 14 i yttrande 9/2019 om den österrikiska datatillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering
av ett organ för övervakning av uppförandekoder i enlighet med artikel 41 i den allmänna
dataskyddsförordningen.
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instruktioner/riktlinjer från någon annan uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att
ange att detta krav inte enbart är tillämpligt på övervakningsorganet utan även på den personal som
deltar i beslutsprocessen. Vad gäller det exempel som den grekiska tillsynsmyndigheten har
tillhandahållit och hänvisningen till handlingar och registrerade förfaranden som för närvarande är
tillämpliga för att fastställa dess oberoende i beslutsfattandet rekommenderar styrelsen att uttrycket
”för närvarande” stryks – enligt styrelsens uppfattning måste sådana handlingar och registrerade
förfaranden vara tillämpliga hela tiden.

23. Vad gäller avsnitt 1.i.C och interna övervakningsorgan noterar styrelsen att kravet att ett internt
övervakningsorgan inte får inrättas inom en enhet som har anslutit sig till koden förefaller saknas.
Därför rekommenderar styrelsen att en sådan bestämmelse införs.

24. Det krävs att övervakningsorganet har tillräckliga ekonomiska och andra resurser samt nödvändiga
förfaranden för att se till att uppförandekoden fungerar över tid. Därför rekommenderar styrelsen att
det med avseende på avsnitt 1.ii.A i utkastet till krav klargörs att den långsiktiga finansieringen bör
vara säkerställd.

25. När det gäller avsnitt 1.iii.A uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att förklara vad som
menas med ”nödvändiga” personalresurser. Styrelsen uppmanar den grekiska tillsynsmyndigheten att
överväga att hänvisa till "tillräckligt med personal med tillräckliga kvalifikationer". Vidare uppmanar
styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att införa en hänvisning till de tekniska resurser som krävs
för att övervakningsorganet ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

26. När det gäller avsnitt 1.iii.C i utkastet till krav innebär användningen av underleverantörer att de ska
tillhandahålla samma garantier och skyddsåtgärder som övervakningsorganet. I detta sammanhang
kan de skyddsåtgärder som underleverantörerna tillhandahåller inte vara proportionerliga utan måste
vara samma som de som övervakningsorganet tillämpar. Därför rekommenderar styrelsen att
hänvisningen till ”fullständigt proportionerliga” stryks i detta avsnitt.

Dessutom vill styrelsen vad gäller samma avsnitt påpeka att ett övervakningsorgan alltid är ansvarigt
för beslutsfattande och efterlevnad av koden. Det råder inget tvivel om att det slutliga beslutet bör
förberedas av övervakningsorganet, inte av en underleverantör, och därför rekommenderar styrelsen
att den grekiska tillsynsmyndigheten använder ”ska” i stället för ”bör” när det gäller hänvisningen till
att övervakningsorgan ska fatta det slutliga beslutet. Slutligen uppmanar styrelsen den grekiska
tillsynsmyndigheten att uttryckligen ange att de skyldigheter som gäller för övervakningsorganet är
tillämpliga på samma sätt på underleverantören.

Slutligen anser styrelsen att när underleverantörer anlitas ska övervakningsorganet säkerställa en
effektiv övervakning av de tjänster som dessa tillhandahåller. Styrelsen uppmanar den grekiska
tillsynsmyndigheten att införa en direkt hänvisning till effektiv övervakning.

INTRESSEKONFLIKTER

27. När det gäller avsnitt 2 i utkastet till ackrediteringskrav delar styrelsen den grekiska
tillsynsmyndighetens uppfattning att övervakningsorganet ska ha tydliga förfaranden för att
säkerställa att ingen fysisk eller juridisk person som utför uppgifter som rör kontroll av kodens
efterlevnad har någon direkt eller indirekt koppling till den granskade enheten som är ansluten till
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koden på ett sådant sätt att en intressekonflikt kan uppstå. Samtidigt anser styrelsen att sådana
kopplingar inte enbart bör vara förbjudna när det gäller de enheter som är anslutna till koden utan
även när det gäller kodutfärdaren och uppmuntrar den grekiska tillsynsmyndigheten att lägga till en
sådan relevant hänvisning.

Styrelsen framhåller med avseende på samma avsnitt att övervakningsorganets personal ska vara
skyldig att rapportera alla situationer som sannolikt kan ge upphov till en intressekonflikt. En tydlig
indikation på att personalen inte får befinna sig i situationer som kan äventyra dess opartiskhet vid
beslutsfattandet skulle kunna vara användbar. I detta sammanhang uppmanar styrelsen den grekiska
tillsynsmyndigheten att införa exempel som på ett bättre sätt klargör vilka situationer som sannolikt
kan medföra en intressekonflikt.

EXPERTIS

28. När det gäller avsnitt 3 i utkastet till krav anser styrelsen att övervakningsorganet inte ”bör”, utan ”ska”
förse HDPA med bevis på att det har den expertis som krävs för att effektivt övervaka en
uppförandekod, eftersom det är frågan om en obligatorisk skyldighet. Dataskyddsstyrelsen
rekommenderar även den grekiska tillsynsmyndigheten att klargöra vad som utgör relevanta
kvalifikationer (dvs. fördjupade kunskaper om och erfarenhet av den specifika uppgiftsbehandlingen,
lämplig expertis om dataskydd och operativ expertis) och till exempel inkludera en hänvisning till
relevant utbildning.

29. Styrelsen delar den grekiska tillsynsmyndighetens uppfattning att expertisen ska omfatta föremålet för
koden (sektorn), vilket innebär att de relevanta krav som måste vara uppfyllda kan vara specifika,
beroende på vilken sektor koden är tillämplig. I detta sammanhang rekommenderar
dataskyddsstyrelsen att det klargörs i avsnitt 3 att de olika berörda intressena och riskerna med den
behandling som uppförandekoden avser även bör beaktas.

UPPRÄTTADE FÖRFARANDEN OCH STRUKTURER

30. När det gäller avsnitt 4 noterar dataskyddsstyrelsen att det främst är inriktat på revisioner, men att
det även bör omfatta andra sätt att övervaka personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens
efterlevnad av koden, till exempel prövningsförfaranden, som bland annat kan omfatta revisioner,
inspektioner, rapportering och användning av egenkontrollrapporter eller frågeformulär.
Övervakningsorganet ska också visa att det har ett förfarande för utredning, identifiering och hantering
av överträdelser av koden för de enheter som är anslutna till den och ytterligare kontroller för att
säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa sådana överträdelser som föreskrivs i den
relevanta koden. I detta sammanhang rekommenderar styrelsen att den grekiska tillsynsmyndigheten
utvidgar detta avsnitt till att omfatta ovannämnda förfaranden.

Dessutom framhåller styrelsen vad gäller samma avsnitt att det även är viktigt att ha förfaranden för
att i förväg kontrollera om enheter är berättigade att ansluta sig till koden. Övervakningsorganet bör
lägga fram bevis på inledande, särskilda och regelbundna förfaranden för att övervaka de anslutna
enheternas efterlevnad inom en tydlig tidsram och kontrollera att enheterna uppfyller
behörighetskraven innan de ansluter sig till koden. Därför rekommenderar styrelsen den grekiska
tillsynsmyndigheten att detta ska avspeglas i texten.
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31. Styrelsen rekommenderar den grekiska tillsynsmyndigheten att tillhandahålla mer information om vad
som utgör en godkänd strategi och vem som ska godkänna den eller att ta bort hänvisningen till
”godkänd” när den hänvisar till ”strategi” i avsnitt 4.

ÖPPEN KLAGOMÅLSHANTERING

32. För att öka klarheten när det gäller avsnitt 5.A.b i utkastet till krav rekommenderar
dataskyddsstyrelsen att meningen ”[o]m organet finner klagomålet vagt eller ogrundat ska detta
motiveras” ska ersättas med "[ö]vervakningsorganet ska kontakta klaganden för att ge klaganden
möjlighet att styrka klagomålet ytterligare/fylla i den information som saknas".

33. När det gäller avsnitt 5.A.e i utkastet till krav rekommenderar styrelsen, med beaktande av vikten av
en hög grad av öppenhet, att den grekiska tillsynsmyndigheten flyttar fotnoten till huvudtexten.

34. I avsnitt 5.B.a i utkastet till krav uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att för
enhetlighetens skull ersätta begreppet ”den person som lämnade in klagomålet” med ”klaganden”.

35. När det gäller avsnitt 6.b i utkastet till krav uppmanar styrelsen den grekiska tillsynsmyndigheten att
specificera vem som ska bedöma vad som utgör relevant bevisning. Styrelsen uppmanar även den
grekiska tillsynsmyndigheten att specificera att sådan bevisning omfattar information om
överträdelsen och de åtgärder som vidtagits.

36. När det gäller avsnitt 6.d i utkastet till krav rekommenderar dataskyddsstyrelsen för enhetlighetens
skull att formuleringen "betydande förändringar som berör övervakningsorganet" ersätts med
"väsentliga förändringar som har inträffat i förhållande till övervakningsorganets struktur och
funktion".

ÖVERSYNSMEKANISMER

37. När det gäller avsnitt 7 anser styrelsen att övervakningsorganet bör kunna bidra till översynen av koden
i enlighet med de krav som kodutfärdaren ställer och ska därför se till att det har dokumenterade
planer och förfaranden för att se över hur koden fungerar för att säkerställa att koden förblir relevant
för medlemmarna och att den anpassas till eventuella ändringar när det gäller tillämpningen och
tolkningen av lagstiftningen och till ny teknisk utveckling. Därför rekommenderar styrelsen den
grekiska tillsynsmyndigheten att detta ska avspeglas i texten.

RÄTTSLIG STATUS

38. Styrelsen vill understryka att en ackreditering av ett övervakningsorgan inte omfattar någon
bedömning huruvida kraven i förordningen är uppfyllda. Därför uppmanar styrelsen den grekiska
tillsynsmyndigheten att klargöra vad som avses med ”presumtion om erkännande” i avsnitt 8 i utkastet
till krav.
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SLUTSATSER/REKOMMENDATIONER

39. Den grekiska tillsynsmyndighetens utkast till ackrediteringskrav kan leda till inkonsekvent
ackreditering av övervakningsorgan, och följande ändringar måste göras:

40. Som allmänna anmärkningar rekommenderar styrelsen att den grekiska tillsynsmyndigheten

1. ersätter frasen ”säkerställa efterlevnad” i andra punkten i utkastet till krav med ”bidra till att
säkerställa efterlevnad” eller ”hjälpa organisationer att påvisa efterlevnad”,

2. tar bort hänvisningen till kodutfärdaren i punkt 10 i utkastet till krav när det gäller en begäran
om förlängning,

3. stryker den sista delen av sista meningen i punkt 11 i utkastet till krav, dvs. som kommer att
behandlas i separata riktlinjer.

41. När det gäller oberoende rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den grekiska tillsynsmyndigheten

1. utvecklar närmare och förklarar på ett bättre sätt i avsnitt 1 i utkastet till krav vad
övervakningsorganets förmåga att agera oberoende innebär,

2. stryker uttrycket ”för närvarande” i avsnitt 1.i.B i utkastet till krav,

3. inför en bestämmelse i avsnitt 1.i.C i utkastet till krav om att ett internt övervakningsorgan inte
kan inrättas inom en enhet som har anslutit sig till koden,

4. förtydligar i avsnitt 1.ii.A i utkastet till krav att en långsiktig finansiering bör säkerställas,

5. stryker hänvisningen till ”fullständigt proportionerliga” i avsnitt 1.iii.C i utkastet till krav,

6. använder ”ska” i stället för ”bör” i avsnitt 1.iii.C i utkastet till krav när den hänvisar till att
övervakningsorganet fattar det slutliga beslutet.

42. När det gäller expertis rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den grekiska tillsynsmyndigheten

1. klargör vad som utgör relevanta kvalifikationer i avsnitt 3 i utkastet till krav samt att hänsyn också
bör tas till de olika intressen som berörs och riskerna med den behandling som uppförandekoden
avser.

43. När det gäller upprättade förfaranden och strukturer rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den
grekiska tillsynsmyndigheten

1. utvidgar avsnitt 4 i utkastet till krav till att omfatta olika sätt att övervaka
personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens efterlevnad av uppförandekoden och ser till att
lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa eventuella överträdelser,

2. inför en hänvisning i samma avsnitt till förfaranden för att kontrollera i förväg om enheter är
berättigade att ansluta sig till koden och tillhandahåller mer information om vad som utgör en godkänd
strategi och vem som godkänner den.

44. När det gäller öppen klagomålshantering rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den grekiska
tillsynsmyndigheten
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1. ersätter meningen "[o]m organet finner klagomålet vagt eller ogrundat ska detta motiveras" i
avsnitt 5.A.b i utkastet till krav med "[ö]vervakningsorganet ska kontakta klaganden för att ge
klaganden möjlighet att styrka klagomålet ytterligare/fylla i den information som saknas",

2. flyttar fotnoten till huvudtexten i avsnitt 5.A.e i utkastet till krav,

3. för enhetlighetens skull ersätter formuleringen "betydande förändringar som berör
övervakningsorganet" i avsnitt 6.d i utkastet till krav med "väsentliga förändringar som har inträffat i
förhållande till övervakningsorganets struktur och funktion".

45. När det gäller mekanismer för översyn rekommenderar dataskyddsstyrelsen att den grekiska
tillsynsmyndigheten

1. Inför en direkt hänvisning i avsnitt 7 i utkastet till krav om att övervakningsorganet bör se till att
koden förblir relevant för de enheter som har anslutit sig och att den anpassas till eventuella ändringar
när det gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftningen och till ny teknisk utveckling.

AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

46. Detta yttrande riktar sig till den grekiska tillsynsmyndigheten och kommer att offentliggöras i enlighet
med artikel 64.5 b i dataskyddsförordningen.

47. I enlighet med artikel 64.7 och 64.8 i dataskyddsförordningen ska den grekiska tillsynsmyndigheten
inom två veckor efter mottagandet av yttrandet på elektronisk väg meddela dataskyddsstyrelsens
ordförande om huruvida den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut. Inom samma
tidsfrist ska tillsynsmyndigheten också översända det ändrade utkastet till beslut. Om myndigheten
inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, ska den även tillhandahålla en relevant
motivering.

48. Den grekiska tillsynsmyndigheten ska meddela dataskyddsstyrelsen sitt slutliga beslut så att det kan
införas i registret över beslut som omfattas av mekanismen för enhetlighet i enlighet med artikel 70.1
y i dataskyddsförordningen.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)


