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TIIVISTELMÄ

Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa edellytetään, että rekisterinpitäjät tai henkilötietojen
käsittelijät ottavat käyttöön asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi kolmansiin
maihin tai kansainvälisille järjestöille. Tätä varten yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään
erilaisista asianmukaisista suojatoimista, joita organisaatiot voivat käyttää 46 artiklan nojalla
kolmansiin maihin suuntautuvien siirtojen yhteydessä, muun muassa ottamalla käyttöön
käytännesääntöjä uutena siirtomekanismina (40 artiklan 3 kohta ja 46 artiklan 2 kohdan e alakohta).
Kuten 40 artiklan 3 kohdassa säädetään, kun toimivaltainen valvontaviranomainen on hyväksynyt
käytännesäännöt ja komissio on todennut ne yleisesti päteviksi unionissa, kolmansissa maissa
sijaitsevat rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät, joihin ei sovelleta yleistä tietosuoja-
asetusta, voivat tältä osin noudattaa käytännesääntöjä ja käyttää niitä tarjotakseen asianmukaiset
suojatoimet kolmansiin maihin siirrettäville tiedoille. Tällaisten rekisterinpitäjien ja henkilötietojen
käsittelijöiden on joko sopimusperusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sitovat
ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset käytännesääntöjen mukaisten asianmukaisten suojatoimien
soveltamiseksi myös rekisteröityjen oikeuksiin, kuten 40 artiklan 3 kohdassa edellytetään. Ohjeissa
esitetään seikkoja, jotka olisi otettava huomioon tällaisissa sitoumuksissa.

On myös huomattava, että yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat rekisterinpitäjät tai
henkilötietojen käsittelijät (eli tietojen viejät) voivat käyttää kolmannessa maassa toimivan tietojen
tuojan noudattamia siirtoja varten tarkoitettuja käytännesääntöjä noudattaakseen velvollisuuksiaan,
kun tietoja siirretään kolmansiin maihin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman, että
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden on itse sitouduttava noudattamaan kyseisiä
käytännesääntöjä.

Siirtoja varten tarkoitettujen käytännesääntöjen sisällön osalta ja 46 artiklassa tarkoitettujen
asianmukaisten suojatoimien tarjoamiseksi käytännesäännöissä olisi käsiteltävä yleisestä tietosuoja-
asetuksesta rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille johtuvia keskeisiä periaatteita,
oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta myös takeita, jotka liittyvät erityisesti siirtojen yhteyteen
(esimerkiksi tietojen siirtäminen edelleen ja kolmannen maan lainvalintaa koskevat kysymykset).
Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisten olemassa olevien siirtovälineiden tarjoamien
suojatoimien, tietosuojan tason johdonmukaisuuden sekä Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa
Schrems II antaman tuomion1 huomioon ottamiseksi ohjeissa esitetään tarkistuslista seikoista, jotka
siirtoja varten tarkoitettujen käytännesääntöjen on katettava.

Käytännesäännöt voidaan alun perin laatia ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen
täsmentämiseksi 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
käytännesäännöt’, tai myös siirtoja varten tarkoitettuina käytännesääntöinä 40 artiklan 3 kohdan
mukaisesti. Näin ollen käytännesääntöjen alkuperäisestä soveltamisalasta ja sisällöstä riippuen niitä
saatetaan joutua muuttamaan siten, että ne kattavat kaikki edellä mainitut seikat, jos niitä on tarkoitus
käyttää siirtovälineenä.

Näissä ohjeissa, joilla täydennetään asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia käytännesääntöjä ja
valvontaelimiä koskevia tietosuojaneuvoston suuntaviivoja 1/2019, selvennetään vuokaavioiden
avulla eri toimijoiden roolia siirtovälineenä käytettävien käytännesääntöjen laatimisessa ja
hyväksymisprosessia.

1 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto), 16.7.2020, Data Protection Commissioner vastaan Facebook
Ireland Ltd ja Maximillian Schrems.
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Euroopan tietosuojaneuvosto, joka

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä ’yleinen tietosuoja-asetus’,
70 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen ja erityisesti sen liitteen XI ja pöytäkirjan 37, sellaisina kuin ne ovat
muutettuina 6 päivänä heinäkuuta 2018 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 154/20182,

ottaa huomioon työjärjestyksensä 12 ja 22 artiklan,

ON ANTANUT SEURAAVAT OHJEET:

1 OHJEIDEN TAVOITE

1. Näiden ohjeiden tarkoituksena on täsmentää yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan 3 kohdan
soveltamista käytännesääntöihin asianmukaisina suojatoimina henkilötietojen siirroissa kolmansiin
maihin yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti. Niiden tarkoituksena
on myös antaa käytännön ohjeita, jotka koskevat muun muassa tällaisten käytännesääntöjen sisältöä,
hyväksymisprosessia ja asianomaisia toimijoita sekä vaatimuksia, jotka on täytettävä, ja takeita, jotka
on annettava siirtoja koskevissa käytännesäännöissä.

2. Näiden ohjeiden olisi lisäksi toimittava selkeänä viitekehyksenä kaikille valvontaviranomaisille ja
tietosuojaneuvostolle ja autettava Euroopan komissiota, jäljempänä ’komissio’, arvioimaan
käytännesääntöjä johdonmukaisesti ja yksinkertaistamaan arviointiprosessiin liittyviä menettelyjä.
Niiden olisi myös lisättävä läpinäkyvyyttä ja varmistettava, että käytännesääntöjen ylläpitäjät, jotka
aikovat hakea hyväksyntää käytännesäännöille, joita on tarkoitus käyttää siirtovälineenä, jäljempänä
’siirtoja varten tarkoitetut käytännesäännöt’, ovat täysin tietoisia prosessista ja ymmärtävät
muodolliset vaatimukset ja asianmukaiset kynnysarvot, joita tällaisten käytännesääntöjen laatiminen
edellyttää.

3. Näillä ohjeilla täydennetään asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia käytännesääntöjä ja valvontaelimiä
koskevia tietosuojaneuvoston suuntaviivoja 1/2019, joissa vahvistetaan yleiset puitteet
käytännesääntöjen hyväksymiselle, jäljempänä ’suuntaviivat 1/2019’. Suuntaviivoissa 1/2019 esitetyt
näkökohdat, jotka koskevat erityisesti käsiteltäväksi ottamista, toimittamista ja hyväksymisperusteita,
pätevät näin ollen myös siirtoja varten tarkoitettujen käytännesääntöjen laatimisen yhteydessä.

2 MITÄ OVAT SIIRTOVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVÄT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT?

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa edellytetään, että rekisterinpitäjät tai henkilötietojen
käsittelijät ottavat käyttöön asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin
tai kansainvälisille järjestöille.

2 Viittauksilla ’jäsenvaltioihin’ tarkoitetaan tässä asiakirjassa ETA:n jäsenvaltioita.
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5. Tätä varten yleisessä tietosuoja-asetuksessa monipuolistetaan asianmukaisia suojatoimia, joita
organisaatiot voivat käyttää 46 artiklan nojalla kolmansiin maihin suuntautuvien siirtojen yhteydessä,
muun muassa ottamalla käyttöön käytännesääntöjä uutena siirtomekanismina (40 artiklan 3 kohta ja
46 artiklan 2 kohdan e alakohta). Tältä osin, kuten 40 artiklan 3 kohdassa säädetään, kun toimivaltainen
valvontaviranomainen on hyväksynyt käytännesäännöt ja komissio on todennut ne yleisesti päteviksi
unionissa, myös kolmansissa maissa sijaitsevat rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät, joihin ei
sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta, voivat sitoutua noudattamaan käytännesääntöjä ja käyttää niitä
tarjotakseen asianmukaiset suojatoimet kolmansiin maihin siirrettäville tiedoille. Tällaisten
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on joko sopimusperusteisesti tai muulla
oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset
käytännesääntöjen mukaisten asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi myös rekisteröityjen
oikeuksiin, kuten 40 artiklan 3 kohdassa edellytetään.

6. Käytännesääntöjä voivat 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatia yhdistykset tai muut elimet, jotka
edustavat rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden ryhmiä (käytännesääntöjen ylläpitäjiä).
Kuten suuntaviivoissa 1/2019 todetaan, ei-tyhjentävä luettelo mahdollisista käytännesääntöjen
ylläpitäjistä sisältäisi toimiala- ja etujärjestöt, alakohtaiset organisaatiot, tiede- ja tutkimusalan
järjestöt ja eturyhmät. Samojen suuntaviivojen mukaisesti siirtoja varten tarkoitettuja
käytännesääntöjä voisivat laatia esimerkiksi tiettyä alaa edustavat elimet (esimerkiksi pankki- ja
rahoitusalan tai vakuutusalan yhdistys tai liitto), mutta niitä voitaisiin laatia myös erillisille aloille, joilla
on yhteiset käsittelytoimet sekä samat käsittelyominaisuudet ja -tarpeet (esimerkiksi
henkilöstöhallinnon ammattilaisten yhdistyksen tai liiton laatimat henkilöstökäytännesäännöt tai
lasten tietoja koskevat käytännesäännöt). Tällaisilla käytännesäännöillä annettaisiin näin ollen
kolmansissa maissa toimiville rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille, jotka vastaanottavat
tietoja käytännesääntöjen mukaisesti, mahdollisuuden määrittää nämä siirrot ja vastata paremmin
alansa tai yhteisten käsittelytoimiensa erityisiin käsittelytarpeisiin. Näin ollen käytännesäännöt
voisivat toimia mukautetumpana välineenä verrattuna muihin 46 artiklan mukaisesti käytettävissä
oleviin siirtomekanismeihin. Siirtovälineenä käytettävät käytännesäännöt antavat erityisesti
kolmannessa maassa toimivalle rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle mahdollisuuden
tarjota asianmukaisia suojatoimia useille kolmanteen maahan tehtäville siirroille, jotka koskevat
tiettyä alaa tai tietojenkäsittelytoimea. Käytännesääntöjä käyttävien yhteisöjen ei myöskään tarvitse
olla saman ryhmän sisällä siirtojensa määrittämiseksi (kuten yritystä koskevien sitovien sääntöjen
tapauksessa).

7. On myös huomattava, että yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat rekisterinpitäjät tai
henkilötietojen käsittelijät (eli tietojen viejät) voivat käyttää kolmannessa maassa toimivan tietojen
tuojan noudattamia siirtoja varten tarkoitettuja käytännesääntöjä noudattaakseen velvollisuuksiaan,
kun tietoja siirretään kolmansiin maihin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman, että
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden on itse sitouduttava noudattamaan kyseisiä
käytännesääntöjä. Näin ollen siirtoja varten tarkoitetuilla käytännesäännöillä voitaisiin säännellä
siirtoja rekisterinpitäjiltä tai henkilötietojen käsittelijöiltä, jotka eivät ole sitoutuneet noudattamaan
kyseisiä käytännesääntöjä, kyseisiä käytännesääntöjä noudattamaan sitoutuneille kolmannessa
maassa sijaitseville rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille edellyttäen, että sitovaan
välineeseen sisällytetään sitoumus noudattaa käytännesäännöissä asetettuja velvoitteita, mukaan
luettuna erityisesti rekisteröidyn oikeudet, kun siirrettyjä tietoja käsitellään. Tämä tarkoittaa, että
kolmanteen maahan sijoittautuneen tietojen tuojan on sitouduttava noudattamaan siirtoja varten
tarkoitettuja käytännesääntöjä, kun taas yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien
tietojen viejien ei välttämättä tarvitse sitoutua noudattamaan näitä käytännesääntöjä. Yritysryhmät,
jotka siirtävät tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvilta yhteisöiltä ETA:n
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ulkopuolisille yhteisöille, voivat käyttää siirtovälineenä käytännesääntöjä myös silloin, kun ETA:n
ulkopuoliset yhteisöt ovat sitoutuneet noudattamaan kyseisiä siirtoja varten tarkoitettuja
käytännesääntöjä ja tehneet siirtoon liittyviä sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia.

Esimerkki nro 13: Yrityksen XYZ päätoimipaikka on Italiassa, ja sillä on tytäryhtiöitä Saksassa,
Alankomaissa, Espanjassa ja Belgiassa. Yritys XYZ käyttää ryhmän käyttämien tietoteknisten
välineiden hallinnointiin sellaisen kolmanteen maahan sijoittautuneen pilvipalvelujen tarjoajan
palveluja, jolla ei ole toimipaikkaa EU:ssa. Tietoteknisten välineiden käytön yhteydessä käsiteltäviin
tietoihin liittyy tietojen siirto yritykseltä XYZ ja sen sidosyrityksiltä pilvipalvelujen tarjoajalle tietojen
säilyttämistä varten. Koska kolmannen maan pilvipalvelujen tarjoaja on sitoutunut noudattamaan
käytännesääntöjä, joita käytetään 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen pilvipalveluihin
liittyvien siirtojen välineenä, yrityksen XYZ ja sen sidosyritysten tiedonsiirtoihin pilvipalvelujen
tarjoajalle voidaan soveltaa käytännesääntöjä, joita pilvipalvelujen tarjoaja on sitoutunut
noudattamaan. Tässä tapauksessa se, että pilvipalvelujen tarjoaja käyttää käytännesääntöjä muiden
siirtovälineiden, kuten yritystä koskevien sitovien sääntöjen, sijaan, vaikuttaa asianmukaisemmalta
siltä osin kuin käytännesäännöissä ei edellytetä, että tuojana toimivalla rekisterinpitäjällä tai
henkilötietojen käsittelijällä on toimipaikka ETA:ssa, kun taas yritysryhmältä edellytetään
toimipaikkaa ETA:ssa yritystä koskevien sitovien sääntöjen käyttämiseksi. Käytännesäännöistä on
myös etua, koska niiden avulla voidaan käsitellä useita tiedonsiirtoja yhdellä ainoalla välineellä
verrattuna (täysin) sopimusperusteisiin ratkaisuihin, kuten vakiosopimuslausekkeisiin.

8. Siirtoja varten tarkoitetut käytännesäännöt voisivat kattaa myös siirrot yleisen tietosuoja-asetuksen
soveltamisalaan kuuluvilta rekisterinpitäjiltä tai henkilötietojen käsittelijöiltä kolmannessa maassa
sijaitseville rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan
samoja siirtoja koskevia käytännesääntöjä, edellyttäen joka tapauksessa, kuten edellä on selitetty, että
sitovaan välineeseen sisällytetään sitoumus noudattaa käytännesääntöihin sisältyviä velvoitteita,
mukaan lukien tietosuoja-asetuksessa vahvistetut rekisteröityjen oikeudet.

Esimerkki nro 2: Yhdistys, joka edustaa sellaisten rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden
ryhmiä, jotka osallistuvat samantyyppiseen terveydenhoitoalan tutkimustoimintaan ja joihin liittyy
säännöllisiä tietojensiirtoja kolmansien maiden rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille,
laatii käytännesäännöt, joita on tarkoitus käyttää myös siirtovälineenä. ETA:han sijoittuneet
asianomaiset rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan näitä
käytännesääntöjä, joita myös kolmansien maiden rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät
ovat sitoutuneet noudattamaan. Tietojen siirtäminen kolmansien maiden rekisterinpitäjille tai
henkilötietojen käsittelijöille osana tutkimustoimintaa voidaan toteuttaa näiden käytännesääntöjen
mukaisesti.

9. Siltä osin kuin on todennäköisintä, että asianomaiset yhteisöt käyttäisivät siirtoja varten tarkoitettuja
käytännesääntöjä useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta tapahtuvia siirtoja varten ja kun otetaan
huomioon, että kyseisten käytännesääntöjen olisi oltava yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan

3 Tämä esimerkki ei vaikuta tiedonsiirtovälineitä täydentäviä toimenpiteitä koskevien Euroopan
tietosuojaneuvoston suositusten 1/2020 soveltamiseen.
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9 kohdan mukaisesti yleisesti päteviä, ne katsottaisiin suuntaviivoissa 1/2019 määritellyiksi
”kansainvälisiksi käytännesäännöiksi”4.

3 MITÄ SIIRTOVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVIIN KÄYTÄNNESÄÄNTÖIHIN
OLISI SISÄLLYTTÄVÄ?

10. Kuten edellä todetaan, siirtoja varten tarkoitetut käytännesäännöt ovat yksi välineistä, joita tiettyjä
tietojenkäsittelytoimia toteuttavat organisaatiot voivat käyttää – esimerkiksi tietyllä alalla tai
yhteisessä käsittelytoimessa, jossa on samat käsittelyominaisuudet ja -tarpeet – asianmukaisten
suojatoimien soveltamiseksi kolmanteen maahan toteutettavaan henkilötietojen siirtoon 46 artiklan
mukaisesti.

11. Lisäksi 40 artiklan 3 kohdan säännökset, joissa viitataan siihen, että rekisterinpitäjät tai henkilötietojen
käsittelijät, joihin ei sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta 3 artiklan nojalla, voivat sitoutua
noudattamaan siirtoja varten tarkoitettuja käytännesääntöjä, viittaavat siihen, että siirtoja varten
tarkoitetut käytännesäännöt on osittain tai kokonaisuudessaan suunniteltu erityisesti kolmansien
maiden rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille. Sen vuoksi tietosuojaneuvoston mukaan
siirtoja varten tarkoitettujen käytännesääntöjen kohteena olisi oltava myös sellaisten sääntöjen
vahvistaminen, joita kolmannen maan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän (tietojen tuojan)
on noudatettava sen varmistamiseksi, että henkilötietoja suojataan asianmukaisesti yleisen tietosuoja-
asetuksen V luvun vaatimusten mukaisesti, kun tällainen kolmannen maan rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä (eli tietojen tuoja) käsittelee niitä.

12. Sisällön osalta 46 artiklassa tarkoitettujen asianmukaisten suojatoimien tarjoamiseksi on otettava
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

- rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä koskevat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
keskeiset periaatteet, oikeudet ja velvollisuudet; sekä

- erityisesti siirtoihin liittyvät takeet (esimerkiksi tietojen siirtämistä edelleen ja kolmannen maan
lainvalintaa koskevat takeet).

13. Tältä osin on syytä huomata, että käytännesäännöt voidaan alun perin laatia ainoastaan yleisen
tietosuoja-asetuksen soveltamisen täsmentämiseksi 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäljempänä
’yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset käytännesäännöt’, tai myös siirtoja varten tarkoitettuina
käytännesääntöinä 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Näin ollen käytännesääntöjen alkuperäisestä
soveltamisalasta ja sisällöstä riippuen niitä saatetaan joutua muuttamaan siten, että ne kattavat kaikki
edellä mainitut seikat, jos niitä on tarkoitus käyttää siirtovälineenä.

Esimerkki nro 3: Suoramarkkinoinnin alalla EU:n tasolla toimivien organisaatioiden yhdistys ABC on
hyväksynyt käytännesäännöt, joiden tarkoituksena on täsmentää läpinäkyvyyden periaatteen ja
siihen liittyvien yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten vaatimusten soveltamista osana kyseisen
alan käsittelytoimia. Yhdistys haluaa käyttää näitä käytännesääntöjä ETA:n ulkopuolelle
suuntautuvien siirtojen yhteydessä. Siltä osin kuin käytännesäännöissä keskitytään läpinäkyvyyden

4 Kansainvälisillä käytännesäännöillä tarkoitetaan käytännesääntöjä, jotka kattavat useammassa kuin yhdessä
jäsenvaltiossa toteutettavat käsittelytoimet. Ks. suuntaviivat 1/2019, liite 1 – kansallisten ja kansainvälisten
käytännesääntöjen ero.
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periaatteeseen, niitä olisi muutettava, jotta ne kattaisivat lisäksi henkilötietojen kansainvälisissä
siirroissa vaadittavat asianmukaiset suojatoimet, kaikki tietosuoja-asetuksesta johtuvat keskeiset
periaatteet ja keskeiset vaatimukset (muut kuin läpinäkyvyys) sekä sisältäisivät erityisesti siirtojen
yhteydessä sovellettavat takeet, jotta tällaiset käytännesäännöt hyväksyttäisiin siirtoja varten
tarkoitetuiksi käytännesäännöiksi.

14. Joka tapauksessa tietosuojaneuvoston suuntaviivoissaan 1/2019 esittämien selvennysten mukaisesti
kaikki seikat, jotka mahdollistavat edellä tarkoitetut asianmukaiset suojatoimet, on vahvistettava
käytännesäännöissä siten, että helpotetaan niiden tehokasta soveltamista ja täsmennetään, miten
niitä sovelletaan käytännössä tiettyyn käsittelytoimeen tai alaan.5

15. Näiden ohjeiden 6 jaksossa esitetään ja selitetään tarkemmin tarkistuslista seikoista, jotka on
sisällytettävä siirtoja varten tarkoitettuihin käytännesääntöihin siten, että niillä voidaan katsoa
tarjottavan asianmukaiset suojatoimet.

4 MITKÄ OVAT NE TOIMIJAT, JOTKA OSALLISTUVAT
SIIRTOVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVIEN KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN
LAATIMISEEN, JA MIKÄ ON NIIDEN ROOLI?

4.1 Käytännesääntöjen ylläpitäjä

16. Käytännesääntöjen ylläpitäjä on yhteisö, yhdistys tai liitto taikka muu elin, joka laatii siirtoja varten
tarkoitetut käytännesäännöt tai muuttaa hyväksyttyjä ”yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia
käytännesääntöjä”, jotta niitä voidaan käyttää siirtovälineenä, ja toimittaa ne toimivaltaisen
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.6

4.2 Valvontaelin

17. Kuten kaikkien käytännesääntöjen tapauksessa, valvontaelin on määriteltävä osana siirtoja varten
tarkoitettuja käytännesääntöjä, ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen on akkreditoitava se
41 artiklan mukaisesti. Tarkemmin sanottuna sen tehtävänä on valvoa, että tällaisia käytännesääntöjä
noudattamaan sitoutuneet kolmansien maiden rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät
noudattavat käytännesäännöissä vahvistettuja sääntöjä.7

18. Kun otetaan huomioon, että siirtoja varten tarkoitetut käytännesäännöt koskevat myös tai erityisesti
kolmansien maiden rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä, on varmistettava, että
valvontaelimet pystyvät valvomaan käytännesääntöjä tehokkaasti suuntaviivoissa 1/2019 määritetyllä
tavalla. Siirtoja koskevien käytännesääntöjen puitteissa toimivat valvontaelimet voivat sijaita joko
ainoastaan ETA:ssa tai myös sen ulkopuolella edellyttäen, että kyseisellä valvontaelimellä on
toimipaikka ETA:ssa. Tässä yhteydessä valvontaelimen ETA:ssa olevan toimipaikan on oltava paikka,
jossa valvontaelimen päätoimipaikka sijaitsee, tai paikka, jossa valvontatoimia koskevat lopulliset
päätökset tehdään, minkä lisäksi edellytetään myös, että ETA:han sijoittautuneen yhteisön on kyettävä

5 Ks. suuntaviivat 1/2019, 6 jakso.
6 Lisätietoja käytännesääntöjen ylläpitäjää koskevista vaatimuksista on suuntaviivojen 1/2019 2 jaksossa
olevassa käytännesääntöjen ylläpitäjän määritelmässä ja 5.3 kohdassa.
7 Lisätietoja tarpeesta perustaa valvontaelin osana käytännesääntöjä on suuntaviivojen 1/2019 11 ja
12 jaksossa.
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valvomaan valvontaelimen yksiköitä ETA:n ulkopuolella ja osoittamaan täysi vastuu kaikista
päätöksistä ja toimista (mukaan lukien sen vastuu mahdollisista rikkomuksista).

19. Lisäksi ETA:han sijoittautunut valvontaelin voi teettää toimiaan alihankintana ETA:n ulkopuolella
sijaitsevalla ulkopuolisella yksiköllä, joka toimii sen puolesta, edellyttäen, että tällaisella yksiköllä on
käytännesäännöissä ja akkreditointivaatimuksissa edellytetty pätevyys ja asiantuntemus ja että
ETA:han sijoittunut valvontaelin pystyy varmistamaan, että se valvoo tehokkaasti alihankkijana
toimivan yksikön tarjoamia palveluja ja että se säilyttää valvontatoimia koskevan päätöksentekovallan.
Sen varmistamiseksi, että näitä akkreditointivaatimuksia noudatetaan, kun valvontaelin teettää osan
tehtävistään alihankintana, valvontaelimen on laadittava sopimus tai muu unionin oikeuden mukainen
oikeudellinen toimi, joka sitoo alihankkijaa valvontaelimen osalta siten, että kaikki alihankintana
teetätettävät tehtävät ovat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia. Alihankintaan
turvautuminen ei johda vastuun siirtämiseen: valvontaelin on joka tapauksessa edelleen vastuussa
käytännesääntöjen noudattamisen valvonnasta valvontaviranomaiselle. Valvontaelin varmistaa, että
kaikki alihankkijat täyttävät tässä akkreditointivaatimuksia koskevassa asiakirjassa asetetut
vaatimukset erityisesti riippumattomuuden, eturistiriitojen puuttumisen ja asiantuntemuksen osalta.
Valvontaelin sisällyttää alihankkijoiden kanssa allekirjoitettavaan sopimukseen erityisen lausekkeen,
jolla varmistetaan sellaisten henkilötietojen luottamuksellisuus, jotka voidaan tarvittaessa luovuttaa
alihankkijalle valvontatehtävien aikana, ja ottaa käyttöön asianmukaiset suojatoimet, jos tällaisia
henkilötietoja siirretään sen alihankkijoille.

4.3 Valvontaviranomaiset

20. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen tehtävänä on 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksyä siirtoja
varten tarkoitettu käytännesääntöjen luonnos tai siihen tehtävät muutokset, jotta käytännesääntöjä
voidaan käyttää siirtovälineenä, ja akkreditoida käytännesääntöjen osana määritelty valvontaelin
siirtoja koskeviin käytännesääntöihin liittyvien akkreditoinnin lisävaatimusten osalta.

4.4 Tietosuojaneuvosto

21. Tietosuojaneuvostoa pyydetään 40 artiklan 7 kohdan ja 64 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti
antamaan lausunto valvontaviranomaisen päätösluonnoksesta, jonka tarkoituksena on hyväksyä
siirtoja varten tarkoitetut käytännesäännöt tai käytännesääntöjen muuttaminen siten, että niitä
voidaan käyttää myös siirtovälineenä.8

4.5 Komissio

22. Kuten 40 artiklan 9 kohdassa säädetään, komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä päättää, että siirtoja
varten tarkoitetut ja valvontaviranomaisen hyväksymät käytännesäännöt ovat yleisesti päteviä
unionissa. Ainoastaan niitä käytännesääntöjä, jotka on todettu yleisesti päteviksi unionissa, voidaan
käyttää siirtojen yhteydessä.

8 Ks. Euroopan tietosuojaneuvoston asiakirja epävirallisten ”käytännesääntöistuntojen”
kehittämismenettelystä (https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_documentprocedurecodes
conductsessions_fi.pdf).
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5 SIIRTOJA KOSKEVIEN KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMISPROSESSI

23. Yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan 5 ja 9 kohdasta seuraa, että siirtoja varten tarkoitetut
käytännesäännöt hyväksyy ensin ETA:n toimivaltainen valvontaviranomainen, minkä jälkeen komissio
toteaa ne yleisesti päteviksi unionissa täytäntöönpanosäädöksellä.

24. Kuten edellä olevassa 2 jaksossa todetaan, siltä osin kuin rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät
todennäköisimmin käyttävät siirtoja varten tarkoitettuja käytännesääntöjä useammasta kuin yhdestä
jäsenvaltiosta tehtävien siirtojen yhteydessä, käytännesääntöjä pidettäisiin sellaisenaan
”kansainvälisinä käytännesääntöinä” ja niissä olisi noudatettava kansainvälisten käytännesääntöjen
hyväksymismenettelyä, mukaan lukien vaatimus tietosuojaneuvoston lausunnon saamisesta, kuten
suuntaviivojen 1/20199 8 jaksossa ja liitteessä 4 täsmennetään. Käytännössä voi syntyä erilaisia
tilanteita, kun yhdistys tai liitto taikka muu elin aikoo ottaa käyttöön siirtoja koskevat
käytännesäännöt:

- Käytännesääntöjen luonnos on suunniteltu ”yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi
käytännesäännöiksi”, ja käytännesääntöjä on tarkoitus käyttää kolmansien maiden
rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden siirtovälineenä. Toimivaltaisen
valvontaviranomaisen olisi ensin hyväksyttävä tällainen käytännesääntöjen luonnos
kansainvälisiä käytännesääntöjä koskevan menettelyn, mukaan lukien tietosuojaneuvoston
lausunto, mukaisesti, ja komission olisi sen jälkeen todettava ne yleisesti päteviksi unionissa
40 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Kun nämä vaiheet on saatu päätökseen, kolmannen maan
rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät voivat sitoutua noudattamaan käytännesääntöjä,
ja käytännesääntöjä voidaan käyttää asianmukaisten suojatoimien tarjoamiseksi kolmansiin
maihin tehtäville tietojen siirroille.

- Käytännesäännöt on alun perin suunniteltu ”yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi
käytännesäännöiksi” ja hyväksytty sellaisina. Käytännesääntöjä laajennetaan edelleen siten,
että kolmansien maiden rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät voivat myös käyttää niitä
siirtovälineenä. Siirtoja koskevien käytännesääntöjen muutos on toimitettava toimivaltaisen
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi, ja se noudattaa kansainvälisiä käytännesääntöjä
koskevaa menettelyä, johon liittyy tietosuojaneuvoston lausunto. Komission on tämän jälkeen
todettava 40 artiklan 9 kohdan mukaisesti, että muutetut käytännesäännöt ovat yleisesti päteviä
unionissa, minkä jälkeen kolmansien maiden rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät
voivat sitoutua noudattamaan kyseisiä käytännesääntöjä ja käyttää niitä henkilötietojen siirtoa
kolmansiin maihin koskevien asianmukaisten suojatoimien tarjoamiseksi.

25. Ohjeiden liitteessä olevassa vuokaaviossa esitetään yksityiskohtaisesti menettelyvaiheet siirtoja varten
tarkoitettujen käytännesääntöjen hyväksymiseksi edellä mainitut mahdolliset tilanteet huomioon
ottaen.

6 MITÄ TAKEITA KÄYTÄNNESÄÄNNÖILLÄ ON TARJOTTAVA?

6.1 Sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset, jotka pannaan täytäntöön

26. Yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että rekisterinpitäjät ja
henkilötietojen käsittelijät, jotka eivät kuulu yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan ja jotka

9 Ks. suuntaviivat 1/2019, liite 1 – kansallisten ja kansainvälisten käytännesääntöjen ero.
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noudattavat siirtoja varten tarkoitettuja käytännesääntöjä, tekevät joko sopimusperusteisesti tai
muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset, joiden mukaan
ne soveltavat käytännesääntöjen mukaisia suojatoimia erityisesti rekisteröityjen oikeuksiin.

27. Kuten yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään, tällaiset sitoumukset voidaan tehdä käyttämällä
sopimusta, joka vaikuttaa olevan yksinkertaisin ratkaisu. Myös muita välineitä voidaan käyttää
edellyttäen, että nämä käytännesääntöjä noudattavat rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät
pystyvät osoittamaan, että tällaiset muut keinot ovat sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

28. Joka tapauksessa välineen on oltava luonteeltaan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen unionin oikeuden
mukaisesti, minkä lisäksi sen olisi oltava sitova ja täytäntöönpanokelpoinen myös edunsaajana olevia
kolmansia osapuolia oleville rekisteröidyille.

29. Siirtovälineenä käytettävissä käytännesäännöissä voi olla sekä ETA:han sijoittautuneita
käytännesääntöjen piiriin kuuluvia jäseniä sekä ETA:n ulkopuolelle sijoittautuneita käytännesääntöjen
piiriin kuuluvia jäseniä. ETA:han sijoittautuneiden käytännesääntöjen piiriin kuuluvien jäsenten ja
ETA:n ulkopuolelle sijoittautuneiden käytännesääntöjen piiriin kuuluvien jäsenten välinen ero on se,
että yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan suoraan ensiksi mainittuihin mutta ei jälkimmäiseksi
mainittuihin (edellyttäen, että jälkimmäiseksi mainitut eivät kuulu yleisen tietosuoja-asetuksen 3
artiklan 2 kohdan soveltamisalaan).

30. ETA:n ulkopuolelle sijoittautuneiden käytännesääntöjen piiriin kuuluvien jäsenten osalta on tarpeen
varmistaa, että niiden sitoumus sitoutua noudattamaan ”määritettyä tietosuojan tasoa” takaa, että
yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyä tietosuojan tasoa ei heikennetä. Tämä on edellytys sille,
että ne voivat osallistua siirtovälineenä käytettäviin käytännesääntöihin.

31. Tätä varten kolmannen maan rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä (eli tietojen tuoja) voisi
allekirjoittaa sopimuksen esimerkiksi käytännesääntöjen mukaisesti tietoja siirtävän yhteisön (eli
tietojen viejän) kanssa. Käytännössä se voisi käyttää olemassa olevaa sopimusta (esimerkiksi tietojen
viejän ja tietojen tuojan välinen palvelusopimus tai yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti
tehtävä sopimus, jos kyseessä on tietojen tuojana toimiva henkilötietojen käsittelijä), johon sitovat ja
täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset voitaisiin sisällyttää, jos tällainen sopimus on olemassa. Toinen
vaihtoehto voisi olla erillisen sopimuksen tekeminen siten, että siirtoja varten tarkoitettuihin
käytännesääntöihin lisätään mallisopimus, joka esimerkiksi kolmannen maan rekisterinpitäjien tai
henkilötietojen käsittelijöiden ja kaikkien tietojen viejien olisi allekirjoitettava.

32. Sopivimman vaihtoehdon valinnassa olisi oltava joustovaraa kulloisenkin tilanteen mukaan.

33. Kun käytännesääntöjä on tarkoitus käyttää tietojen siirroissa ja henkilötietojen käsittelijän
toteuttamissa tietojen siirroissa edelleen alikäsittelijöille, myös henkilötietojen käsittelijän ja sen
rekisterinpitäjän allekirjoittamassa henkilötietojen käsittelijäsopimuksessa olisi mahdollisuuksien
mukaan viitattava käytännesääntöihin ja välineeseen, johon sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset
sitoumukset perustuvat.
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Tietojen tuojan sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset (esimerkki)

34. Yleensä sopimuksessa tai muussa välineessä on määrättävä, että rekisterinpitäjä tai henkilötietojen
käsittelijä sitoutuu noudattamaan siirtoja varten tarkoitetuissa käytännesäännöissä täsmennettyjä
sääntöjä käsitellessään käytännesääntöjen nojalla saatuja tietoja. Sopimuksessa tai muussa välineessä
on myös määrättävä mekanismeista, joiden avulla tällaiset sitoumukset voidaan panna täytäntöön, jos
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkoo erityisesti niiden rekisteröityjen oikeuksia, joiden
tietoja käytännesääntöjen nojalla siirretään.

35. Sopimuksessa tai muussa välineessä olisi erityisesti käsiteltävä seuraavia:

- Se, onko rekisteröidyillä, joiden tietoja siirretään käytännesääntöjen mukaisesti, oikeus panna
käytännesääntöjen mukaiset säännöt täytäntöön edunsaajana olevina kolmansina osapuolina;

- Kysymys vastuusta tapauksissa, joissa ETA:n ulkopuolelle sijoittautunut käytännesääntöjen
piiriin kuuluva jäsen rikkoo käytännesääntöjen sääntöjä. Käytännesääntöihin on sisällytettävä
oikeuspaikkalauseke, jossa todetaan, että jos ETA:n ulkopuolinen käytännesääntöjen piiriin
kuuluva jäsen rikkoo käytännesääntöjen sääntöjä, rekisteröidyillä on mahdollisuus nostaa kanne
kyseistä yhteisöä vastaan ETA:n valvontaviranomaisessa ja rekisteröidyn asuinpaikan ETA:n
tuomioistuimessa vetoamalla edunsaajana olevan kolmannen osapuolen oikeuteensa, mukaan
lukien oikeus vahingonkorvaukseen. ETA:n ulkopuolisen käytännesääntöjen piiriin kuuluvan
jäsenen on hyväksyttävä rekisteröidyn tätä koskeva päätös. Rekisteröidyillä on myös oltava
mahdollisuus esittää valvontaviranomaiselle tai tietojen viejän toimipaikan tuomioistuimelle tai
rekisteröidyn asuinpaikan tuomioistuimelle mikä tahansa kanne, joka perustuu siihen, että tuoja
noudattaa käytännesääntöjä. Tämä vastuu ei saisi vaikuttaa mekanismeihin, jotka on tarkoitus
panna täytäntöön käytännesääntöjen mukaisesti valvontaelimen kanssa, joka voi myös ryhtyä
toimiin rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä vastaan käytännesääntöjen mukaisesti
määräämällä korjaavia toimenpiteitä. Tietojen tuojan ja tietojen viejän olisi myös hyväksyttävä,
että rekisteröityä voi edustaa voittoa tavoittelematon elin, järjestö tai yhdistys yleisen
tietosuoja-asetuksen 80 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin;

- Se, onko viejällä oikeus panna käytännesääntöjen mukaiset säännöt täytäntöön tuojana
toimivaa käytännesääntöjen piiriin kuuluvaa jäsentä vastaan edunsaajana olevana kolmantena
osapuolena;

- Se, onko tuojalla velvollisuus ilmoittaa viejälle ja tietojen viejän valvontaviranomaiselle kaikista
havaituista käytännesääntöjen rikkomisista, joihin sama ETA:n ulkopuolinen tuojana toimiva
käytännesääntöjen piiriin kuuluva jäsen on syyllistynyt, ja valvontaelimen kyseisen rikkomisen
vuoksi toteuttamista korjaavista toimenpiteistä.

Rekisterinpitäjä,
johon sovelletaan
yleistä tietosuoja-
asetusta (tietojen

viejä)

SIIRTO

Sopimus, joka sisältää sitovat
ja täytäntöönpanokelpoiset
sitoumukset

Intiaan sijoittautunut
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen

käsittelijä, johon ei sovelleta yleistä
tietosuoja-asetusta ja joka
noudattaa siirtoja varten

tarkoitettuja käytännesääntöjä
(tietojen tuoja)
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6.2 Tarkistuslista siirtoja varten tarkoitettuihin käytännesääntöihin sisällytettävistä
seikoista

36. Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisten olemassa olevien siirtovälineiden (kuten yritystä
koskevien sitovien sääntöjen) tarjoamien suojatoimien ja tietosuojan tason johdonmukaisuuden sekä
Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Schrems II antaman tuomion10 huomioon ottamiseksi
tietosuojaneuvosto katsoo, että jotta voidaan katsoa, että siirtoja varten tarkoitetuilla
käytännesäännöillä tarjottavat suojatoimet ovat asianmukaisia, niiden olisi katettava seuraavat seikat:

- Kuvaus käytännesäännöillä katettavista siirroista (siirrettävien tietojen luonne, rekisteröityjen
ryhmät ja maat);

- Kuvaus tietosuojaperiaatteista, joita on noudatettava käytännesääntöjen mukaisesti
(läpinäkyvyys, kohtuullisuus ja lainmukaisuus, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi
ja täsmällisyys, tietojen säilytyksen rajoittaminen, arkaluonteisten tietojen käsittely, turvallisuus
sekä henkilötietojen käsittelijöiden osalta rekisterinpitäjän ohjeiden noudattaminen), mukaan
luettuina henkilötietojen käsittelijöiden tai alikäsittelijöiden käyttämistä koskevat säännöt ja
tietojen edelleen siirtämistä koskevat säännöt;

- Käytännesääntöjen mukaisesti toteutettavat osoitusvelvollisuuden periaatteen mukaiset
toimenpiteet;

- Asianmukaisen hallinnon luominen siten, että tietosuojavastaavat vastaavat tai muu
yksityisyydestä vastaava henkilöstö vastaa käytännesäännöistä johtuvien
tietosuojavelvoitteiden noudattamisesta;

- Käytännesäännöistä johtuvia velvoitteita koskevan asianmukaisen koulutusohjelman
olemassaolo;

- Tietosuojaa koskevan tarkastuksen (jonka toteuttavat joko sisäiset tai ulkoiset tarkastajat) tai
muun käytännesääntöjen noudattamisen valvomiseksi tarkoitetun sisäisen mekanismin
olemassaolo riippumatta valvontaelimen, kuten minkä tahansa käytännesääntöjen osalta,
toteuttamasta valvonnasta. Kun tietosuojaa koskevan tarkastusohjelman tavoitteena on
varmistaa ja osoittaa käytännesääntöjen noudattaminen, valvontaelimen tekemien
tarkastusten tarkoituksena on arvioida, onko hakija oikeutettu osallistumaan
käytännesääntöihin, onko hakija edelleen oikeutettu osallistumaan käytännesääntöihin, kun se
on jo jäsen, ja ovatko seuraamukset tarpeen rikkomistapauksissa;

- Läpinäkyvyystoimenpiteet, mukaan lukien helppo saatavuus, jotka koskevat käytännesääntöjen
käyttöä erityisesti edunsaajana olevien kolmannen osapuolen oikeuksien osalta;

- Yleisen tietosuoja-asetuksen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettujen
tietojen saantia, oikaisemista, poistamista ja rajoittamista, tietojen oikaisua, poistoa tai
käsittelyn rajoitusta koskevaa ilmoitusta ja tietojen käsittelyn vastustamista koskevien
rekisteröityjen oikeuksien sekä rekisteröityjen oikeuden olla joutumatta sellaisen päätöksen
kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin,
tarjoaminen;

- Edunsaajana olevien kolmansien osapuolten oikeuksien luominen rekisteröidyille, jotta he
voivat valvoa käytännesääntöjen sääntöjen noudattamista edunsaajana olevina kolmansina

10 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto), 16.7.2020, Data Protection Commissioner vastaan Facebook
Ireland Ltd ja Maximillian Schrems.
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osapuolina (ja mahdollisuus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja nostaa
kanne ETA:n tuomioistuimissa);

- Sellaisen valvontaelimen ylläpitämän tietosuojasääntöjen rikkomista koskevan asianmukaisen
valitusten käsittelyä koskevan prosessin olemassaolo, jota voidaan tarvittaessa täydentää
käytännesääntöjen piiriin kuuluvan jäsenen valitusten käsittelyä koskevalla sisäisellä
menettelyllä;

- Takuu siitä, että kolmannen maan rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä ei ole
käytännesääntöjä noudattamaan sitoutuessaan syytä uskoa, että henkilötietojen käsittelyyn
siinä kolmannessa maassa, johon tietoja siirretään, sovellettavat lait estävät sitä täyttämästä
käytännesääntöjen mukaisia velvoitteitaan, ja että se toteuttaa tarvittaessa yhdessä viejän
kanssa lisätoimenpiteitä11 ETA:n lainsäädännön mukaisen tietosuojan tason varmistamiseksi.12

Lisäksi kuvaus toimenpiteistä, joihin ryhdytään (mukaan lukien ilmoitus ETA:han
sijoittautuneelle viejälle ja asianmukaisten lisätoimenpiteiden toteuttaminen), jos kolmannen
maan rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä saa käytännesääntöjen noudattamiseen
sitoutumisen jälkeen tietoonsa kolmannen maan säädöksen, joka estää käytännesääntöjen
piiriin kuuluvaa jäsentä noudattamasta käytännesääntöjen osana annettuja sitoumuksia, ja
toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos kolmannen maan viranomaiset pyytävät pääsyä tietoihin;

- Mekanismit käytännesääntöjen muutosten käsittelemiseksi;

- Seuraukset, jotka aiheutuvat jäsenen vetäytymisestä käytännesäännöistä;

- Käytännesääntöjen piiriin kuuluvan jäsenen ja valvontaelimen sitoumus tehdä yhteistyötä ETA:n
valvontaviranomaisten kanssa;

- Käytännesääntöjen piiriin kuuluvan jäsenen sitoumus hyväksyä se, että se kuuluu ETA:n
valvontaviranomaisten toimivaltaan kaikissa menettelyissä, joiden tarkoituksena on varmistaa
käytännesääntöjen noudattaminen, ja ETA:n tuomioistuinten toimivaltaan;

- Perusteet valvontaelimen valinnalle siirtoja varten tarkoitettuja käytännesääntöjä varten eli sen
osoittamiseksi, että valvontaelimellä on tarvittava asiantuntemus, jotta se voi hoitaa tehtävänsä
tehokkaasti tällaisten tiedonsiirtoja varten tarkoitettujen käytännesääntöjen osalta.

37. Joka tapauksessa on huomattava, että nämä seikat ovat vähimmäistakeita, joita voidaan joutua
täydentämään lisäsitoumuksilla ja -toimenpiteillä sen perusteella, minkälainen käytännesääntöjen
mukainen siirto on kyseessä.

38. Tietosuojaneuvosto arvioi näiden ohjeiden toimivuutta niiden käytännön soveltamisesta saatujen
kokemusten perusteella ja antaa lisäohjeita edellä lueteltujen seikkojen soveltamisen selventämiseksi.

11 Tietosuojaneuvosto on julkaissut suositukset toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa
henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi, ja nämä suositukset voivat auttaa kolmatta maata
koskevassa arvioinnissa ja asianmukaisten lisätoimenpiteiden määrittämisessä.
12 Tämä perustuu siihen käsitykseen, että lait ja käytännöt, joissa kunnioitetaan keskeisiltä osin perusoikeuksia ja
-vapauksia ja joissa ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista demokraattisessa yhteiskunnassa
jonkin asetuksen (EU) 2016/679 23 artiklan 1 kohdassa luetellun tavoitteen turvaamiseksi, eivät ole ristiriidassa
siirtoja varten tarkoitetuissa käytännesäännöissä täsmennettyjen suojatoimien kanssa.
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LIITE 1 – SIIRTOJA KOSKEVIEN KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
– VUOKAAVIO

a – Siirtoja varten tarkoitettujen kansainvälisten käytännesääntöjen hyväksyminen

Siirtoja varten tarkoitetut kansainväliset
käytännesäännöt

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen
hyväksyntä seuraa tietosuojaneuvoston

lausuntoa, jossa hyväksytään
toimivaltaisen valvontaviranomaisen

päätösluonnos

Tietosuojaneuvoston lausunnossa
suositellaan muutoksia toimivaltaisen

valvontaviranomaisen päätösluonnokseen
tai käytännesääntöihin

Komissio Käytännesääntöjen ylläpitäjä toimittaa
muutetut käytännesäännöt

toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Käytännesääntöjen toteaminen
yleisesti päteviksi unionissa

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen
hyväksyntä seuraa tietosuojaneuvoston

uusia muutoksia koskevaa lausuntoa,
jossa hyväksytään toimivaltaisen

valvontaviranomaisen (uusi)
päätösluonnos

Tietosuojaneuvoston ilmoitus
lausunnosta

Tietosuojaneuvoston ilmoitus
lausunnosta

Komissio

Käytännesääntöjen toteaminen
yleisesti päteviksi unionissa

Toimivaltainen valvontaviranomainen
ilmoittaa tietosuojaneuvostolle, pitäytyykö

se päätöksessä vai muuttaako se sitä
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b – Muutokset kansainvälisiin käytännesääntöihin siten, että niitä voidaan käyttää
siirtoja varten tarkoitettuina käytännesääntöinä

Kansainväliset käytännesäännöt

Käytännesäännöt, joita käytännesääntöjen
ylläpitäjä on muuttanut siten, että ne kattavat

siirrot

Muutoksen toimittaminen toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen
toteuttama käytännesääntöjen muutoksen

arviointi

Muutoksen hyväksymistä koskevan
päätösluonnoksen toimittaminen

Tietosuojaneuvosto

Tietosuojaneuvoston lausunto,
jossa hyväksytään toimivaltaisen

valvontaviranomaisen
päätösluonnos

Tietosuojaneuvoston lausunto, jossa
esitetään muutoksia toimivaltaisen

valvontaviranomaisen päätösluonnokseen

Toimivaltainen
valvontaviranomainen

tekee muutettujen
käytännesääntöjen

hyväksymispäätöksen

Lausuntoa koskeva
ilmoitus

Käytännesääntöjen toteaminen
yleisesti päteviksi unionissa

Käytännesääntöjen ylläpitäjä toimittaa
muutetut käytännesäännöt toimivaltaiselle

valvontaviranomaiselle

Hyväksyntä seuraa
tietosuojaneuvoston uusia muutoksia

koskevaa lausuntoa, jossa hyväksytään
toimivaltaisen valvontaviranomaisen

(uusi) päätösluonnos

Lausuntoa
koskeva
ilmoitus

Komissio

Toimivaltainen valvontaviranomainen
ilmoittaa tietosuojaneuvostolle, pitäytyykö

se päätöksessä vai muuttaako se sitä


