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Прието

Европейският комитет по защита на данните,

като взе предвид член 63, член 64, параграф 1, буква е) и член 47 от Регламент 2016/679/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-нататък „ОРЗД“),

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и по-
конкретно приложение XI и протокол 37 към него, изменени с Решение на Съвместния комитет
на ЕИП № 154/2018 от 6 юли 2018 г.1,

като взе предвид членове 10 и 22 от своя Правилник за дейността,

като има предвид, че:

(1) Главната роля на Европейския комитет по защита на данните (по-нататък „Комитетът“) е да
гарантира съгласуваното прилагане на ОРЗД в ЕИП. За тази цел от член 64, параграф 1, буква е)
от ОРЗД следва, че ЕКЗД издава становище, когато надзорен орган (НО) има за цел да одобрява
задължителни фирмени правила (ЗФП) по смисъла на член 47 от ОРЗД.

(2) ЕКЗД приветства и признава усилията, които дружествата полагат за спазване на стандартите
на ОРЗД в глобална среда. Въз основа на опита съгласно Директива 95/46/ЕО, ЕКЗД потвърждава
важната роля на ЗФП за създаване на рамка за международно предаване на данни и
ангажимента си да оказва подкрепа на дружествата при установяването на техните ЗФП.
Настоящото становище е насочено към постигането на тази цел и взема под внимание факта, че
ОРЗД засилва равнището на защита, както е отразено в изискванията на член 47 от него, и освен
това възлага на ЕКЗД задачата да изготвя становища относно проекта на решение на
компетентните надзорни органи („водещия орган по ЗФП“), чиято цел е да одобрява ЗФП. Тази
задача на ЕКЗД има за цел да гарантира последователното прилагане на ОРЗД, включително от
страна на надзорните органи, администраторите и обработващите лични данни.

(3) Съгласно член 46, параграф 1 от ОРЗД, при липса на решение съгласно член 45, параграф 3,
администраторът или обработващият лични данни може да предава лични данни на трета
държава или международна организация само ако е предвидил подходящи гаранции и при
условие че са налице законово приложими права на субектите на данни и ефективни правни
средства за защита. Група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска
дейност, могат да предоставят такива гаранции чрез използването на задължителни фирмени
правила, които изрично предоставят законово приложими права на субектите на данни и
отговарят на редица изисквания (член 46 от ОРЗД). Специфичните изисквания, посочени в ОРЗД,
са минималните условия, с които ЗФП следва да се съобразяват (член 47, параграф 2 от ОРЗД).
ЗФП подлежат на одобрение от компетентния надзорен орган („компетентен НО“) в

1 Позоваванията на „държави членки“ в настоящото становище следва да се разбират като позовавания
на „държавите — членки на ЕИП“.
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съответствие с механизма за съгласуваност, предвиден в член 63 и член 64, параграф 1, буква е)
от ОРЗД, при условие че ЗФП отговарят на условията, посочени в член 47 от ОРЗД, както и на
изискванията, посочени в съответните работни документи на работната група по член 292, които
са одобрени от ЕКЗД.

(4) Настоящото становище се отнася само до съображението на EКЗД, че в представените за
становище ЗФП, се предоставят подходящи гаранции, които отговарят на всички изисквания по
член 47 от ОРЗД и на документ РД 256 ред.01 на Работната група по член 29, който е одобрен от
ЕКЗД3. Съответно, в настоящото становище и в прегледа на надзорните органи, не се разглеждат
елементите и задълженията по отношение на ОРЗД, посочени във въпросните ЗФП, различни от
тези, свързани с член 47 от ОРЗД.

(5) В документ РД 256 ред.01 се предвиждат задължителни елементи за ЗФП за
администраторите на данни (наричани по-долу „ЗФП-А“), включително използването на
вътрешнофирмените споразумения, където това е приложимо, както и реквизитите на
формуляра за заявление. Документ РД 264 на Работната група по член 29, одобрен от ЕКЗД,
предвижда препоръки в помощ на кандидатите, показващи им как да изпълнят изискванията на
член 47 от ОРЗД и на РД 256 ред.01. Освен това документ РД 264 уведомява заявителите, че всяка
представена документация е предмет на искания за достъп до документи в съответствие с
националните закони на надзорните органи. Съгласно член 76, параграф 2 от ОРЗД, ЕКЗД се
подчинява на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/20014.

(6) Като се вземат предвид специфичните характеристики на ЗФП, предвидени в член 47,
параграфи 1 и 2, всяко заявление следва да се разглежда поотделно и не засяга оценката на
всички други задължителни фирмени правила. ЕКЗД припомня, че ЗФП следва да бъдат
адаптирани, за да се вземе предвид структурата на групата от дружества, за която те се прилагат,
обработката, която ще се извършва съгласно тях, както и политиките и процедурите за защита на
личните данни, които се въвеждат чрез тях.5

(7) Становището на ЕКЗД се приема съгласно член 64, параграф 3 от ОРЗД във връзка с член 10,
параграф 2 от Правилника за дейността на ЕКЗД в рамките на осем седмици, след като
председателят реши, че досието е пълно. По решение на председателя на ЕКЗД този срок може
да бъде удължен с още шест седмици поради сложното естество на въпроса.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ:

2Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена с член 29 от
Директива 95/46/ЕО.
3Работна група по член 29, Работен документ за създаване на таблица с елементите и принципите, които
могат да бъдат намерени в задължителните фирмени правила, последно преработен и приет на 6
февруари 2018 г., РД 256 ред.01 — одобрен от ЕКЗД.
4 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.
5 Тази гледна точка беше изразена от Работната група по член 29 в работния документ „Създаване на
рамка за структурата на задължителните фирмени правила“, приет на 24 юни 2008 г., РД 154.
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1 КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ

1. В съответствие с процедурата за сътрудничество, както е определена в РД 263 ред.01, проектът
за ЗФП-А на Tetra Pak беше разгледан от надзорния орган на Швеция (Datainspektionen) в
качеството му на компетентен надзорен орган (наричан по-долу „водещ НО за ЗФП“).

2. На 5 юни 2020 г. водещият НО за ЗФП представи проекта на решението си във връзка с проекта
за ЗФП-А на Tetra Pak, като поиска становище от ЕКЗД съгласно член 64, параграф 1, буква е) от
ОРЗД. Решението относно пълнотата на досието е взето на 18 юни 2020 г.

2 ОЦЕНКА

3. В проекта за ЗФП-А на Tetra Pak са обхванати всички видове обработване на лични данни,
извършвани от членовете на ЗФП на Tetra Pak6.

4. Засегнатите субекти на данни са служители, лица за контакт в спешни случаи и членове на
семействата на служителите, външни изпълнители, заявители и кандидати за работа, клиенти,
доставчици и други трети страни, когато това са служители или външни изпълнители в процеса
на редовната оперативна дейност.

5. Проектът за ЗФП-А на Tetra Pak беше разгледан внимателно в съответствие с процедурите,
установени от ЕКЗД. Надзорните органи, участващи в ЕКЗД, стигнаха до заключението, че
проектът за ЗФП-А на Tetra Pak съдържа всички необходими елементи, които се изискват
съгласно член 47 от ОРЗД и РД 256 ред.01, в съответствие с проекта на решението на водещият
НО за ЗФП, представено за становище на ЕКЗД. Поради това, Комитетът няма опасения, които да
налагат обсъждане.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ

6. Като се има предвид гореизложеното и ангажиментите, които членовете на групата ще поемат
чрез подписване на Споразумение между членовете на Tetra Pak относно задължителните
фирмени правила, ЕКЗД счита, че проекторешението на водещия НО за ЗФП може да бъде
прието в този си вид, тъй като проектът за ЗФП-А на Tetra Pak съдържа необходимите гаранции,
че няма да бъде застрашено нивото на защита на физическите лица, установено с ОРЗД, когато
личните данни бъдат предавани на членовете на групата и обработвани от тях в трети държави.
На последно място, ЕКЗД припомня също разпоредбите, съдържащи се в член 47, параграф 2,
буква к) от ОРЗД и РД 256 ред.01, където се посочват условията, при които заявителят може да
изменя или да актуализира ЗФП, включително актуализациите на списъка на членовете на
групата, обхванати от ЗФП.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

7. Настоящото становище е предназначено за водещия НО за ЗФП и ще бъде публикувано съгласно
член 64, параграф 5, буква б) от ОРЗД.

6„Членовете на ЗФП на Tetra Pak“ са определени в раздела „Определения“ на ЗФП-А.
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8. В съответствие с член 64, параграфи 7 и 8 от ОРЗД водещият НО за ЗФП съобщава отговора си по
настоящото становище на председателя в срок от две седмици след получаване на становището.

9. Съгласно член 70, параграф 1, буква ш) от ОРЗД водещият НО съобщава окончателното решение
на ЕКЗД с цел включването му в регистъра на решенията, които са предмет на механизма за
съгласуваност.

10. В съответствие с решението на Съда на Европейския съюз C-311/187, износителят на данни в
дадена държава членка, ако е необходимо с помощта на вносителя на данни, е длъжен да
прецени дали изискваната от правото на Съюза степен на защита се спазва в съответната трета
държава, за да се определи дали гаранциите, предоставени от ЗФП, могат да бъдат спазени на
практика, като се вземе предвид възможната намеса, създадена от законодателството на третата
държава в областта на основните права. Ако това не е така, Tetra Pak и дружествата от групата
следва да оценят дали могат да предоставят допълнителни мерки, за да гарантират изцяло
еквивалентно ниво на защита, както в ЕС.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Andrea Jelinek)

7 Съд на ЕС, Data Protection Commissioner с/у Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems, 16 юли 2020 г.,
C-311/18.


