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Tietosuojatyöryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla. Se on riippumaton EU:n neuvoa-antava elin, joka käsittelee
tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä. Sen tehtävät määritellään direktiivin 95/46/EY 30 artiklassa ja
direktiivin 2002/58/EY 15 artiklassa.
Työryhmän sihteeristön tehtävistä huolehtii Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston linja C (perusoikeudet ja
kansalaisuus), toimisto MO-59 02/013, B-1049 Bryssel, Belgia.
Verkkosivusto: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936

JOHDANTO
Jotta konsernien tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavien yritysryhmien olisi helpompi
soveltaa rekisterinpitäjille tarkoitettuja yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä, jäljempänä ’BCRC-säännöt’, kun ne toteuttavat kansainvälisiä tiedonsiirtoja Euroopan unioniin (EU)
sijoittautuneista organisaatioista samaan konserniin/yritysryhmään kuuluville EU:n
ulkopuolelle sijoittautuneille organisaatioille, direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukainen
työryhmä, jäljempänä ’tietosuojatyöryhmä’, on muuttanut vuonna 2008 annettua
valmisteluasiakirjaa nro 153, jossa esitetään taulukko niistä seikoista ja periaatteista, joita
yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen, jäljempänä ’BCR-säännöt’, olisi sisällettävä. Päivitetty
asiakirja sisältää BCR-sääntöjä koskevat vaatimukset, joista säädetään nykyään
nimenomaisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuojaasetus) 1.
On syytä muistuttaa, että BCR-C-säännöt luovat kehyksen konsernin/yritysryhmän sisäiselle
henkilötietojen siirrolle EU:n alueelle sijoittautuneilta rekisterinpitäjiltä muille
rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille (jotka ovat sijoittautuneet EU:n
ulkopuolelle). Henkilötietojen käsittelijöille tarkoitettuja yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä,
jäljempänä ’BCR-P-säännöt’, puolestaan sovelletaan tietoihin, jotka vastaanotetaan
konsernin/yritysryhmän ulkopuoliselta (EU:n alueelle sijoittautuneelta) rekisterinpitäjältä ja
joita sitten asianomaisen konsernin/yritysryhmän jäsenet käsittelevät henkilötietojen
käsittelijöinä ja/tai alihankkijana toimivina käsittelijöinä. BCR-C-säännöissä vahvistetut
velvoitteet koskevat siis sellaisia samaan konserniin/yritysryhmään kuuluvia yksiköitä, jotka
toimivat rekisterinpitäjinä, sekä yksiköitä, jotka toimivat ”sisäisinä” henkilötietojen
käsittelijöinä. Viimeiseksi mainitun tapauksen osalta on syytä muistuttaa, että kaikkien
sisäisten ja ulkoisten alihankkijoiden / henkilötietojen käsittelijöiden kanssa pitäisi
allekirjoittaa sopimus tai muu unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukainen oikeudellinen
asiakirja, joka sitoo henkilötietojen käsittelijää suhteessa rekisterinpitäjään ja sisältää kaikki
yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset (esim.
palvelutasosopimus tai jokin muu samat vaatimukset sisältävä väline) 2. BCR-C-säännöissä
vahvistettuja velvoitteita sovelletaan nimittäin konsernin/yritysryhmän yksiköihin, jotka
vastaanottavat henkilötietoja (sisäisinä) henkilötietojen käsittelijöinä, kunhan se ei johda
ristiriitaan palvelutasosopimuksen kanssa (eli niiden konsernin/yritysryhmän jäsenten, jotka
käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjinä toimivien konsernin/yritysryhmän jäsenten
puolesta, on noudatettava ensisijaisesti palvelutasosopimusta).
Koska yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 2 kohdassa luetellaan seikat, jotka BCRsääntöjen on vähintään sisällettävä, tämän muutetun taulukon tarkoituksena on
-

muuttaa aiemman ohjeasiakirjan sanamuoto yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan
mukaiseksi

1

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.
Yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa edellytetään muun muassa, että rekisterinpitäjän ja
henkilötietojen käsittelijän välillä on aina täsmennettävä joko sopimuksessa tai jotain muuta oikeudellista
asiakirjaa käyttäen käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja
rekisteröityjen ryhmät sekä rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. BCR-sääntöjen sisältämä yleisluontoinen
kuvaus tietoryhmistä, rekisteröidyistä ja niin edelleen ei siis tässä yhteydessä riitä.
2

2

-

-

-

selventää BCR-sääntöjen vaadittua sisältöä, josta säädetään yleisen tietosuojaasetuksen 47 artiklassa (ottaen huomioon tietosuojatyöryhmän direktiivin 95/46/EY
nojalla antamat asiakirjat WP 743 ja WP 108 4)
erotella toisistaan seikat, jotka on sisällytettävä BCR-sääntöihin, ja seikat, jotka on
esitettävä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle BCR-sääntöjen soveltamisen
yhteydessä (asiakirja WP 133 5)
esittää viittaukset näitä periaatteita koskeviin tekstikohtiin yleisen tietosuoja-asetuksen
47 artiklassa
selittää kukin periaate ja esittää niistä huomioita yksitellen.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artikla perustuu selvästi tietosuojatyöryhmän antamiin
valmisteluasiakirjoihin BCR-säännöistä. Se sisältää kuitenkin joitakin uusia seikkoja, jotka on
otettava huomioon päivitettäessä nykyisiä tai annettaessa uusia BCR-sääntöjä. Näin voidaan
varmistaa kyseisten sääntöjen yhteensopivuus yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetun
uuden kehyksen kanssa.
1.1 Uudet asiat
Tietosuojatyöryhmä haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin uusiin asioihin:
-

Oikeus tehdä valitus: Rekisteröidyille olisi annettava oikeus tehdä valitus valintansa
mukaan joko valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän vakinainen
asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut
(yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan nojalla) taikka EU:n jäsenvaltion
toimivaltaisessa tuomioistuimessa (rekisteröity voi nostaa kanteen sen jäsenvaltion
tuomioistuimessa, jossa tietojen viejällä on toimipaikka tai jossa rekisteröidyn
vakinainen asuinpaikka on) (yleisen tietosuoja-asetuksen 79 artikla).

-

Läpinäkyvyys: Kaikkien rekisteröityjen, joihin sovelletaan kolmannen osapuolen etua
suojaavia oikeuksia, on saatava esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja
14 artiklassa säädetyt tiedot. Heille on myös annettava tietoa heidän henkilötietojen
käsittelyä koskevista oikeuksistaan ja keinoista käyttää niitä sekä vastuulausekkeesta
ja tietosuojaperiaatteita koskevista lausekkeista.

-

Soveltamisala: BCR-säännöissä on täsmennettävä konsernin tai yhteistä taloudellista
toimintaa harjoittavan yritysryhmän ja sen kaikkien jäsenten rakenne ja yhteystiedot
(yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan 2 kohdan a alakohta). BCR-säännöissä on
myös täsmennettävä niiden aineellinen soveltamisala, kuten tiedonsiirrot tai
tiedonsiirtojen sarjat, mukaan lukien henkilötietoryhmät, käsittelytoimien tyyppi ja
käsittelyn tarkoitukset, käsittelyn kohteena olevien rekisteröityjen ryhmä sekä tieto
siitä, mistä kolmannesta maasta tai kolmansista maista on kyse (yleisen tietosuojaasetuksen 47 artiklan 2 kohdan b alakohta).
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-

Tietosuojaperiaatteet: Läpinäkyvyyttä, kohtuullisuutta, käyttötarkoitussidonnaisuutta,
tietojen laatua ja tietoturvallisuutta koskevien periaatteiden ohella BCR-säännöissä
pitäisi selittää muut periaatteet, joihin viitataan yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan
2 kohdan d alakohdassa, kuten esimerkiksi lainmukaisuus, tietojen minimointi,
rajoitetut säilytysajat, takuut, jotka koskevat erityisten henkilötietoryhmien käsittelyä,
sekä vaatimukset, jotka koskevat henkilötietojen siirtämistä edelleen elimille, joita
yrityksiä koskevat sitovat säännöt eivät sido.

-

Osoitusvelvollisuus: Jokainen rekisterinpitäjänä toimiva yksikkö vastaa siitä, ja sen on
pystyttävä osoittamaan se, että BCR-sääntöjä on noudatettu (yleisen tietosuojaasetuksen 5 artiklan 2 kohta).

-

Kolmannen maan lainsäädäntö: BCR-säännöissä olisi sitouduttava siihen, että jos
jollakin lakisääteisellä vaatimuksella, jota sovelletaan konsernin tai yhteistä
taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän jäseneen jossakin kolmannessa
maassa, on todennäköisesti merkittävä haitallinen vaikutus BCR-säännöissä
annettaviin takeisiin, ongelmasta ilmoitetaan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
(paitsi jos tämä on kielletty esimerkiksi rikoslaissa lainvalvontaviranomaisten
suorittaman tutkinnan luottamuksellisuuden turvaamiseksi). Tämä pätee myös kaikkiin
lainvalvontaviranomaisen tai valtion turvallisuuselimen esittämiin oikeudellisesti
velvoittaviin pyyntöihin, jotka koskevat henkilötietojen luovuttamista.

1.2 Aiemmin hyväksyttyihin BCR-sääntöihin tehtävät muutokset
Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 5 kohdan mukaan hyväksynnät, jotka jäsenvaltio tai
valvontaviranomainen on antanut direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan nojalla, pysyvät
voimassa, kunnes kyseinen valvontaviranomainen tarpeen vaatiessa muuttaa niitä tai korvaa
tai kumoaa ne. Tästä huolimatta konsernien/yritysryhmien, joiden BCR-säännöt on
hyväksytty, on valmistauduttava yleiseen tietosuoja-asetukseen saattamalla BCR-sääntönsä
yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisiksi.
Tämän asiakirjan on lisäksi tarkoitus auttaa konserneja/yritysryhmiä, joiden BCR-säännöt on
jo hyväksytty, sellaisten merkityksellisten muutosten täytäntöönpanossa, joilla varmistetaan
näiden sääntöjen yhdenmukaisuus yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Kyseisiä
konserneja/yritysryhmiä kehotetaan näin ollen ilmoittamaan niille asetetun velvollisuuden
täyttämiseksi (WP 153 -asiakirjan 5.1 kohdan mukaisesti) 25. toukokuuta 2018 alkaen
vuotuisen ilmoituksen yhteydessä BCR-sääntöihin tehdyistä olennaisista muutoksista kaikille
konsernin/yritysryhmän
jäsenille
sekä
tietosuojaviranomaisille
johtavan
tietosuojaviranomaisen välityksellä. Päivitettyjen BCR-sääntöjen käyttöönotto ei edellytä
uuden luvan tai hyväksynnän hakemista.
Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen tietosuojaviranomaiset säilyttävät itsellään oikeuden
käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 5 kohdassa säädettyä toimivaltaansa.
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BCR-sääntöjen
hyväksymisperusteet
1 – SITOVUUS
SISÄINEN SITOVUUS
1.1 Velvollisuus noudattaa BCRsääntöjä

1.2 Selvitys toimista, joilla
säännöistä tehdään
konsernin/yritysryhmän BCRjäseniä sekä työntekijöitä sitovia

BCRsäännöt

Hakulomake

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Viitetekstit

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
1 kohdan
a alakohta ja
2 kohdan
c alakohta
Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
1 kohdan
a alakohta ja
2 kohdan
c alakohta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

BCR-sääntöjen on oltava oikeudellisesti sitovia ja
velvoitettava selkeästi jokainen konsernin tai
yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan
yritysryhmän jäsen, jäljempänä ’BCR-jäsen’,
mukaan lukien niiden työntekijät, noudattamaan
BCR-sääntöjä.
Konsernin/yritysryhmän
hakulomakkeessa, miten
sitovia.

on
selvitettävä
säännöistä tehdään

i) Kunkin osallistuvan yrityksen/yksikön osalta
voidaan valita yksi tai useampi seuraavista
keinoista:

- konsernin/yritysryhmän sisäinen sopimus
- yksipuoliset sitoumukset (mahdollisia vain
siinä tapauksessa, että vastuussa oleva BCR-
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Hakija täyttää.

Tietosuojatyöryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla. Se on riippumaton EU:n neuvoa-antava elin, joka käsittelee tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä. Sen tehtävät
määritellään direktiivin 95/46/EY 30 artiklassa ja direktiivin 2002/58/EY 15 artiklassa.
Työryhmän sihteeristön tehtävistä huolehtii Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston linja C (perusoikeudet ja kansalaisuus), toimisto MO-59 02/013, B-1049 Bryssel, Belgia.
Verkkosivusto: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936

BCR-sääntöjen
hyväksymisperusteet

BCRsäännöt

Hakulomake

Viitetekstit

Huomautukset

-

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

jäsen on sijoittautunut jäsenvaltioon, jossa
tunnustetaan yksipuolisten sitoumusten
velvoittavuus, ja kyseinen BCR-jäsen on
oikeudellisesti kykenevä velvoittamaan muut
BCR-sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat
jäsenet), tai
muut keinot (vain jos konserni/yritysryhmä
osoittaa, miten se varmistaa BCR-sääntöjen
sitovuuden).

ii) Työntekijöiden osalta voidaan valita yksi tai
useampi seuraavista keinoista:

- yksilölliset ja erilliset
-

sopimukset/sitoumukset, joihin liittyy
seuraamuksia
työsopimukseen sisältyvä lauseke, jossa
kuvataan sovellettavat seuraamukset
sisäiset toimintaperiaatteet, joihin liittyy
seuraamuksia
työehtosopimukset,
joihin
liittyy
seuraamuksia

- muut

keinot
(edellyttäen,
että
konserni/yritysryhmä
selvittää
asianmukaisesti, miten BCR-säännöistä
tehdään työntekijöitä sitovia).

ULKOINEN SITOVUUS
1.3 Kolmannen osapuolen etua
suojaavien oikeuksien antaminen
rekisteröidyille, mukaan lukien
mahdollisuus tehdä valitus

KYLLÄ

KYLLÄ

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
1 kohdan

BCR-säännöissä on nimenomaisesti annettava
rekisteröidyille oikeus panna säännöt täytäntöön
kolmannen osapuolen etua suojaavien oikeuksien
haltijoina.
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BCR-sääntöjen
hyväksymisperusteet
toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle tai nostaa
kanne tuomioistuimessa

BCRsäännöt

Hakulomake

Viitetekstit

b alakohta sekä
47 artiklan
2 kohdan c ja
e alakohta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

Rekisteröityjen pitäisi voida panna täytäntöön
ainakin seuraavat BCR-sääntöjen asiakohdat:

- tietosuojaperiaatteet (47 artiklan 2 kohdan
d alakohta ja tämän ohjeasiakirjan 6.1 kohta)

- läpinäkyvyys ja BCR-sääntöjen asettaminen

-

-

-

-

-

helposti saataville (47 artiklan 2 kohdan
g alakohta sekä tämän ohjeasiakirjan 6.1 ja
1.7 kohta)
oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus
pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai
poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä
sekä oikeus olla joutumatta sellaisten
päätösten kohteeksi, jotka perustuvat
pelkästään automaattiseen käsittelyyn, mukaan
lukien profilointi (yleisen tietosuoja-asetuksen
47 artiklan 2 kohdan e alakohta ja 15, 16, 17,
18, 21 ja 22 artikla)
BCR-sääntöjen noudattamisen estävä
kansallinen lainsäädäntö (yleisen tietosuojaasetuksen 47 artiklan 2 kohdan m alakohta ja
tämän ohjeasiakirjan 6.3 kohta)
oikeus tehdä valitus yritysten sisäisiä
valitusmekanismeja käyttäen (47 artiklan
2 kohdan i alakohta ja tämän ohjeasiakirjan
2.2 kohta)
velvollisuus tehdä yhteistyötä
valvontaviranomaisten kanssa (47 artiklan
2 kohdan k ja l alakohta sekä tämän
ohjeasiakirjan 3.1 kohta)
vastuuta ja toimivaltaa koskevat määräykset
(47 artiklan 2 kohdan e ja f alakohta sekä
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BCR-sääntöjen
hyväksymisperusteet

BCRsäännöt

Hakulomake

Viitetekstit

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

tämän ohjeasiakirjan 1.3 ja 1.4 kohta). BCRsäännöissä on erityisesti annettava oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle (yleisen
tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan joko
siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn
vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut) ja
nostaa kanne jossakin EU:n jäsenvaltiossa
sijaitsevassa toimivaltaisessa
tuomioistuimessa (yleisen tietosuoja-asetuksen
79 artiklan mukaan rekisteröity voi nostaa
kanteen joko sen jäsenvaltion
tuomioistuimissa, jossa rekisterinpitäjällä tai
henkilötietojen käsittelijällä on toimipaikka,
tai vaihtoehtoisesti sen jäsenvaltion
tuomioistuimissa, jossa rekisteröidyn
vakinainen asuinpaikka on).
BCR-säännöissä on nimenomaisesti annettava
rekisteröidyille oikeus oikeussuojakeinoihin sekä
oikeus muutoksenhakuun ja tarvittaessa
korvauksen saamiseen minkä tahansa edellä
luetellun BCR-sääntöjen täytäntöönpanokelpoisen
kohdan rikkomisen vuoksi (ks. yleisen tietosuojaasetuksen 77–82 artikla).
Yritysten olisi varmistettava, että niiden BCRsääntöihin sisältyvä kolmatta osapuolta suojaava
edunsaajalauseke kattaa kaikki edellä mainitut
oikeudet,
esimerkiksi viittaamalla niihin BCR-sääntöjensä
lausekkeisiin/kohtiin/osiin,
joissa määrätään kyseisistä oikeuksista, tai
luettelemalla ne kaikki edellä mainitussa kolmatta
osapuolta suojaavassa
edunsaajalausekkeessa.
Nämä oikeudet eivät kata sellaisia BCR-sääntöjen
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BCR-sääntöjen
hyväksymisperusteet

BCRsäännöt

KYLLÄ
1.4 EU:ssa sijaitseva
päätoimipaikka, EU:n alueelle
sijoittautunut jäsen, jolle on
siirretty tietosuojavastuuta, tai
tietojen viejä on vastuussa
korvausten maksamisesta ja BCRsääntöjen rikkomisen
korjaamisesta.

Hakulomake

KYLLÄ

Viitetekstit

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

osia, joissa määrätään esimerkiksi koulutuksen
järjestämiseen, tarkastusohjelmiin ja sääntöjen
noudattamista koskevaan verkostoon liittyvistä
mekanismeista, joita yksiköt käyttävät sisäisesti,
sekä kyseisten sääntöjen päivittämiseen liittyvistä
mekanismeista.
Yleisen tietosuoja- BCR-säännöissä on velvoitettava EU:ssa sijaitseva
asetuksen
päätoimipaikka tai EU:hun sijoittautunut BCRjäsen, jolle on siirretty tietosuojavastuuta,
47 artiklan
kantamaan
vastuu
EU:n
ulkopuolelle
2 kohdan
sijoittautuneiden
muiden
BCR-sääntöjen
f alakohta
soveltamisalaan kuuluvien jäsenten toimista ja
toteuttamaan
tarvittavat
toimet
niiden
korjaamiseksi sekä maksamaan korvaukset
aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka
aiheutuvat BCR-sääntöjen rikkomisesta, johon
BCR-jäsenet syyllistyvät.
BCR-säännöissä on myös määrättävä, että jos
EU:n ulkopuolelle sijoittautunut BCR-jäsen rikkoo
BCR-sääntöjä, toimivalta on EU:ssa sijaitsevilla
tuomioistuimilla tai muilla toimivaltaisilla
viranomaisilla ja rekisteröity voi käyttää
oikeuksiaan ja oikeussuojakeinoja sitä BCRjäsentä vastaan, joka kantaa EU:n ulkopuolelle
sijoittautuneen BCR-jäsenen puolesta vastuun
samalla tavoin kuin jos se olisi syyllistynyt itse
kyseiseen rikkomiseen siinä jäsenvaltiossa, johon
se on sijoittautunut.
Jos konsernin/yritysryhmän yritysrakenne on
sellainen, ettei kaikkea vastuuta EU:n ulkopuolella
tapahtuvista BCR-sääntöjen rikkomisista voida
osoittaa jonkin tietyn yksikön kannettavaksi,
voidaan vaihtoehtoisesti määrätä, että kukin EU:n
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ulkopuolelle tietoja vievä BCR-jäsen kantaa
vastuun
BCR-sääntöjen
mahdollisista
rikkomisista, joihin syyllistyy sellainen EU:n
ulkopuolelle sijoittautunut BCR-jäsen, joka on
saanut tiedot asianomaiselta EU:n alueelle
sijoittautuneelta BCR-jäseneltä.

1.5 Yrityksellä on riittävät varat.

EI

KYLLÄ

1.6 Todistustaakka on yrityksellä,
ei yksityishenkilöllä.

KYLLÄ

KYLLÄ

[WP 74 -asiakirjan
5.5.2 kohdan
2 kohta (sivu 18) +
WP 108 -asiakirjan
5.17 kohta
(sivu 6)]
Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
f alakohta

Hakulomakkeen on sisällettävä vakuutus siitä, että
jokaisella BCR-jäsenellä, joka on vastuussa BCRsääntöjen soveltamisalaan kuuluvien muiden
jäsenten toimista EU:n ulkopuolella, on riittävät
varat maksaakseen BCR-sääntöjen rikkomisesta
aiheutuneisiin vahinkoihin liittyvät korvaukset.
BCR-säännöissä on määrättävä, että vastuun
kantavalla BCR-jäsenellä on myös todistustaakka
eli sen on osoitettava, ettei EU:n ulkopuolelle
sijoittautunut BCR-jäsen ole vastuussa sääntöjen
rikkomisesta, jonka johdosta rekisteröity vaatii
korvauksia.
Jos vastuun kantava BCR-jäsen pystyy
osoittamaan, ettei EU:n ulkopuolelle sijoittautunut
BCR-jäsen
ole
syyllistynyt
vahingon
aiheuttaneeseen tapahtumaan, se voi vapauttaa
itsensä kaikesta vastuusta.
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1.7 Läpinäkyvyys ja BCRsääntöjen asettaminen helposti
rekisteröityjen saataville

KYLLÄ

EI

Viitetekstit

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
g alakohta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

BCR-säännöissä on sitouduttava siihen, että
kaikkien rekisteröityjen, joihin sovelletaan
kolmannen osapuolen etua suojaavia oikeuksia, on
saatava yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja
14 artiklassa vaaditut tiedot. Heille on myös
annettava tietoa heille kuuluvista kolmannen
osapuolen
etua
suojaavista
oikeuksista
henkilötietojensa käsittelyssä ja keinoista käyttää
niitä
sekä
vastuulausekkeesta
ja
tietosuojaperiaatteisiin liittyvistä lausekkeista.
Tiedot on annettava kattavasti, eikä pelkkä
tiivistelmä riitä.
BCR-sääntöjen
on
sisällettävä
jokaisen
rekisteröidyn oikeus saada nämä tiedot helposti
käyttöönsä. BCR-säännöissä voidaan esimerkiksi
todeta, että ne sääntöjen osat, joista on pakollista
tiedottaa rekisteröidyille (ja jotka mainitaan
edellisessä kappaleessa), julkaistaan internet- tai
intranet-sivustolla
(kun
rekisteröidyt
ovat
yrityksen työntekijöitä, jotka pääsevät intranetiin).

2 – TEHOKKUUS
2.1 Soveltuvan koulutusohjelman
olemassaolo

KYLLÄ

KYLLÄ

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
n alakohta

BCR-säännöissä on määrättävä, että työntekijöille,
joilla on pysyvä tai säännöllinen pääsy
henkilötietoihin
tai
jotka
osallistuvat
henkilötietojen keräämiseen tai tietojen käsittelyyn
käytettävien
välineiden
kehittämiseen,
on
järjestettävä asianmukaista koulutusta.
BCR-sääntöjen arvioinnista vastaavat
valvontaviranomaiset voivat pyytää
hakumenettelyn yhteydessä esimerkkejä ja
selvityksiä koulutusohjelmasta. Koulutusohjelma
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2.2 BCR-sääntöihin liittyviä
valituksia koskevan
käsittelymenettelyn olemassaolo

KYLLÄ

KYLLÄ

Viitetekstit

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
i alakohta ja
12 artiklan 3 kohta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

on kuvattava hakulomakkeessa.
BCR-säännöissä on vahvistettava sisäiset
menettelyt valitusten käsittelyä varten sen
varmistamiseksi, että kaikilla rekisteröidyillä on
mahdollisuus käyttää oikeuksiaan ja tehdä valitus
mistä tahansa BCR-jäsenestä.

- Valitukset on käsiteltävä viipymättä ja joka

-

tapauksessa kuukauden kuluessa, ja
käsittelystä huolehtii selvästi nimetty osasto
tai henkilö, joka on asianmukaisesti
riippumaton tehtäviään hoitaessaan. Jos
pyynnöt ovat monimutkaisia ja niitä on paljon,
tätä yhden kuukauden määräaikaa voidaan
pidentää kahdella kuukaudella, mistä on
ilmoitettava rekisteröidylle. Hakulomakkeessa
on selitettävä, miten rekisteröidyille
tiedotetaan esimerkiksi seuraavista
valitusjärjestelmään liittyvistä käytännön
seikoista:
mihin voi valittaa
missä muodossa valitus pitää tehdä
minkä ajan kuluessa valitukseen vastataan
mitä valituksen hylkäämisestä seuraa
mitä valituksen hyväksymisestä seuraa
mitä tehdä, jos rekisteröity ei ole tyytyväinen
vastaukseen (oikeus nostaa kanne
tuomioistuimessa tai tehdä valitus
valvontaviranomaiselle).
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2.3 BCR-säännöt kattavan
tarkastusohjelman olemassaolo

KYLLÄ

KYLLÄ

Viitetekstit

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan j ja
l alakohta sekä
38 artiklan 3 kohta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

BCR-säännöissä
on
velvoitettava
konserni/yritysryhmä järjestämään (valtuutettujen
sisäisten tai ulkoisten auditoijien suorittamia)
tietosuojaa koskevia tarkastuksia joko säännöllisin
väliajoin tai yksityisyyden suojasta vastaavan
henkilön tai toiminnon (tai minkä tahansa muun
organisaatioon
kuuluvan
toimivaltaisen
toiminnon) erillisestä pyynnöstä, jotta voidaan
varmistaa BCR-sääntöjen noudattaminen.
BCR-säännöissä
on
määrättävä,
että
tarkastusohjelma kattaa kaikki BCR-sääntöjen osaalueet, mukaan lukien menetelmät, joilla
varmistetaan korjaustoimien toteuttaminen. BCRsäännöissä on määrättävä myös, että tarkastusten
tulokset ilmoitetaan yksityisyyden suojasta
vastaavalle henkilölle tai toiminnolle sekä
konsernissa määräysvaltaa käyttävän yrityksen tai
yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan
yrityksen hallitukselle. Tarkastusten tulokset
voidaan
tarvittaessa
välittää
emoyhtiön
hallitukselle.
BCR-säännöissä on määrättävä, että toimivaltaiset
valvontaviranomaiset voivat saada tarkastusten
tulokset käyttöönsä pyynnöstä, ja annettava
tietosuojaviranomaisille
toimivalta/valtuudet
suorittaa tarvittaessa mihin tahansa BCR-jäseneen
kohdistuva tietosuojatarkastus.
Hakulomakkeessa
on
esitettävä
tarkastusjärjestelmästä, ja se voi
esimerkiksi seuraavat seikat:

kuvaus
sisältää

- mikä yksikkö (konsernin/yritysryhmän osasto)
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-

-

-

2.4 Tietosuojavastaavien
verkoston luominen tai sääntöjen
noudattamisen valvomisesta
vastaavan henkilöstön
riittävyyden varmistaminen

KYLLÄ

EI

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
h alakohta sekä
38 artiklan 3 kohta

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

päättää
tarkastussuunnitelmasta
tai -ohjelmasta
mikä yksikkö suorittaa tarkastuksen
mikä on tarkastuksen ajankohta (säännöllisin
väliajoin vai asiaankuuluvan yksityisyyden
suojasta vastaavan toiminnon erillisestä
pyynnöstä)
mikä on tarkastuksen kohde (kattaako se esim.
sovellukset, tietojärjestelmät, henkilötietoja
sisältävät tietokannat, edelleensiirrot, BCRsääntöjen
kanssa
ristiriidassa
olevien
kansallisen
lainsäädännön
pakottavien
vaatimusten
nojalla
tehdyt
päätökset,
konsernin/yritysryhmän
ulkopuolelle
–
rekisterinpitäjille
tai
henkilötietojen
käsittelijöille
–
tapahtuviin
siirtoihin
sovellettavien sopimusehtojen tarkistaminen ja
korjaavat toimet)
mikä yksikkö vastaanottaa tarkastusten
tulokset.

Säännöissä
on
sitouduttava
nimittämään
tietosuojavastaava yleisen tietosuoja-asetuksen
37 artiklassa vaadituissa tilanteissa taikka muu
henkilö tai yksikkö (kuten yksityisyyden suojasta
vastaava virkailija), joka valvoo BCR-sääntöjen
noudattamista ja saa ylimmältä johdolta tukea
tämän tehtävän hoitamiseen.
Tietosuojavastaava tai muut yksityisyyden
suojasta vastaavat ammattilaiset voivat tarvittaessa
saada tukea erityiseltä tiimiltä, paikallisten
tietosuojavastaavien verkostolta tai paikallisilta
yhteyshenkilöiltä. Tietosuojavastaava raportoi
suoraan ylimmälle johdolle (yleisen tietosuoja-
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asetuksen 38 artiklan 3 kohta). BCR-sääntöjen on
sisällettävä lyhyt kuvaus tietosuojavastaavan tai
vastaavan toiminnon sisäisestä rakenteesta,
roolista, asemasta ja tehtävistä sekä verkostosta,
joka on perustettu varmistamaan sääntöjen
noudattaminen. Kuvauksessa voidaan esimerkiksi
todeta, että tietosuojavastaava tai yksityisyyden
suojasta vastaava virkailija antaa tietoja ja neuvoja
ylimmälle
johdolle,
käsittelee
valvontaviranomaisten tutkimuksiin liittyvät asiat,
valvoo sääntöjen noudattamista ja raportoi siitä
vuosittain globaalilla tasolla, kun taas paikallisten
tietosuojavastaavien
tai
yhteyshenkilöiden
tehtävänä on käsitellä paikalliset rekisteröityjen
valitukset, ilmoittaa suurista yksityisyyteen
liittyvistä ongelmista tietosuojavastaavalle sekä
valvoa koulutuksia ja sääntöjen noudattamista
paikallistasolla.
3 – VELVOLLISUUS TEHDÄ
YHTEISTYÖTÄ
3.1 Velvollisuus tehdä yhteistyötä
valvontaviranomaisten kanssa

4 – KUVAUS
TIETOJENKÄSITTELYSTÄ JA
TIETOVIRROISTA
4.1 Kuvaus BCR-sääntöjen
aineellisesta soveltamisalasta
(siirrettävien tietojen luonne,
rekisteröityjen ryhmä, maat)

KYLLÄ

KYLLÄ

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
l alakohta

BCR-säännöissä olisi todettava selvästi, että
kaikilla BCR-jäsenillä on velvollisuus tehdä
yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa ja sallia
näiden tekemät tarkastukset sekä noudattaa
valvontaviranomaisten antamia neuvoja kyseisiin
sääntöihin liittyvissä ongelmissa.

KYLLÄ

KYLLÄ

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
b alakohta

BCR-säännöissä on täsmennettävä sääntöjen
aineellinen soveltamisala. Näin ollen niiden on
sisällettävä yleinen kuvaus tiedonsiirroista, jotta
valvontaviranomaiset voivat arvioida, täyttääkö
kolmansissa maissa suoritettava tietojenkäsittely
vaatimukset. BCR-säännöissä on määritettävä
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4.2 Lausunto BCR-sääntöjen
maantieteellisestä soveltamisalasta

5 – MEKANISMIT
SÄÄNTÖIHIN TEHTÄVISTÄ
MUUTOKSISTA
ILMOITTAMISTA JA NIIDEN
KIRJAAMISTA VARTEN
5.1 BCR-sääntöjen
päivittämisprosessi

KYLLÄ

Hakulomake

KYLLÄ

KYLLÄ

Viitetekstit

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

erityisesti tiedonsiirrot tai tiedonsiirtojen sarjat,
henkilötietojen luonne ja henkilötietoryhmät
mukaan lukien, käsittelytoimien tyyppi ja
käsittelyn tarkoitukset, käsittelyn kohteena olevien
rekisteröityjen ryhmä (työntekijöitä, asiakkaita,
tavarantoimittajia ja muita kolmansia osapuolia
koskevat tiedot, joita käsitellään säännöllisen
liiketoiminnan yhteydessä) sekä tieto siitä, mistä
kolmannesta maasta tai kolmansista maista on
kyse.
Yleisen tietosuoja- BCR-säännöissä on täsmennettävä konsernin tai
asetuksen
yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan
yritysryhmän sekä kaikkien sen jäsenten rakenne
47 artiklan
ja yhteystiedot.
2 kohdan
a alakohta
BCR-säännöissä olisi ilmoitettava, sovelletaanko
niitä
i) kaikkiin henkilötietoihin, joita siirretään EU:n
ulkopuolelle konsernin/yritysryhmän sisäisesti,
VAI
ii) kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn
konsernin/yritysryhmän sisällä.

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
k alakohta

BCR-sääntöjä voidaan muuttaa (esim. sääntelyympäristössä tai organisaation rakenteessa
tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi),
mutta säännöissä olisi velvoitettava ilmoittamaan
muutoksista viipymättä kaikille BCR-jäsenille
sekä
asianomaisille
valvontaviranomaisille
toimivaltaisen valvontaviranomaisen välityksellä.
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BCR-sääntöjä tai BCR-jäsenten luetteloa on
mahdollista päivittää ilman uuden hyväksynnän
hakemista seuraavin edellytyksin:
i) Nimetty henkilö tai tiimi/osasto pitää yllä
täysin ajantasaista luetteloa BCR-jäsenistä
sekä pitää kirjaa kaikista sääntöihin tehdyistä
päivityksistä ja antaa pyynnöstä tarvittavat
tiedot
rekisteröidyille
tai
valvontaviranomaisille.
ii) Tietoja ei siirretä uudelle BCR-jäsenelle ennen
kuin BCR-säännöt sitovat kyseistä jäsentä
tosiasiallisesti ja kyseinen jäsen pystyy
noudattamaan niitä.
iii) Kaikista BCR-sääntöihin tai BCR-jäsenten
luetteloon tehtävistä muutoksista olisi
ilmoitettava kerran vuodessa asianomaisille
valvontaviranomaisille
toimivaltaisen
valvontaviranomaisen
välityksellä,
ja
ilmoituksessa olisi esitettävä päivitykselle
lyhyet perustelut.
iv) Jos muutos saattaa vaikuttaa BCR-sääntöjen
takaaman suojan tasoon tai heikentää itse
sääntöjä merkittävästi (esim. sitovuuteen
kohdistuvat muutokset), siitä on ilmoitettava
välittömästi
asianomaisille
valvontaviranomaisille
toimivaltaisen
valvontaviranomaisen välityksellä.
6 – TIETOSUOJATAKEET
6.1.1 Kuvaus
tietosuojaperiaatteista sekä EU:n
ulkopuolelle kohdistuviin
tiedonsiirtoihin tai
edelleensiirtoihin sovellettavista

KYLLÄ

KYLLÄ

Yleisen tietosuoja- BCR-säännöissä on nimenomaisesti mainittava
asetuksen
seuraavat periaatteet, joita asianomaisen yrityksen
on myös noudatettava:
47 artiklan
2 kohdan
d alakohta
i. Läpinäkyvyys, kohtuullisuus ja lainmukaisuus
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säännöistä

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

(yleisen
tietosuoja-asetuksen
5 artiklan
1 kohdan a alakohta sekä 6, 9, 10, 13 ja
14 artikla)
Käyttötarkoitussidonnaisuus (yleisen
tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan
b alakohta)
Tietojen minimointi ja tietojen täsmällisyys
(yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan
1 kohdan c ja d alakohta)
Tietojen säilytyksen rajoittaminen (yleisen
tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan
e alakohta)
Erityisten henkilötietoryhmien käsittely
Henkilötietojen
turvallisuus
(yleisen
tietosuoja-asetuksen
5 artiklan
1 kohdan
f alakohta ja 32 artikla), velvollisuus tehdä
kaikkien
sisäisten
ja
ulkopuolisten
henkilötietojen käsittelijöiden ja alihankkijana
toimivien käsittelijöiden kanssa sopimuksia,
jotka kattavat kaikki yleisen tietosuojaasetuksen 28 artiklan 3 kohdassa säädetyt
vaatimukset, sekä velvollisuus ilmoittaa
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman
aiheetonta viivytystä EU:ssa sijaitsevalle
päätoimipaikalle
tai
sille
EU:hun
sijoittautuneelle BCR-jäsenelle, jolle on
siirretty
tietosuojavastuuta,
ja
muulle
yksityisyyden
suojasta
vastaavalle
henkilölle/toiminnolle sekä rekisteröidyille,
jos tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti
aiheutuu
rekisteröityjen
oikeuksiin
ja
vapauksiin kohdistuva korkea riski. Kaikki
henkilötietojen tietoturvaloukkaukset olisi
myös dokumentoitava (mukaan lukien
henkilötietojen
tietoturvaloukkaukseen
liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut
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vii.

6.1.2 Osoitusvelvollisuus ja muut
välineet

KYLLÄ

KYLLÄ

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

korjaavat toimet), ja tämä dokumentointi olisi
asetettava pyynnöstä valvontaviranomaisen
saataville (yleisen tietosuoja-asetuksen 33 ja
34 artikla).
Ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille ja
rekisterinpitäjille,
jotka
eivät
ole
konsernin/yritysryhmän jäseniä, suoritettavien
tiedonsiirtojen
ja
edelleensiirtojen
rajoittaminen
(rekisterinpitäjinä
toimivat
BCR-jäsenet voivat siirtää tietoja EU:n
ulkopuolelle
sijoittautuneille
konsernin/yritysryhmän
ulkopuolisille
henkilötietojen
käsittelijöille
/
rekisterinpitäjille edellyttäen, että riittävä
tietosuojan taso on varmistettu yleisen
tietosuoja-asetuksen
45–48 artiklan
mukaisesti, tai tilanteessa sovelletaan yleisen
tietosuoja-asetuksen 49 artiklan mukaista
poikkeusta).

BCR-sääntöjen pääperiaatteiden sanamuodon ja
määritelmien pitäisi olla yhdenmukaisia yleisen
tietosuoja-asetuksen sanamuodon ja määritelmien
kanssa.
Yleisen tietosuoja- Jokainen rekisterinpitäjänä toimiva yksikkö vastaa
asetuksen
siitä, ja sen on pystyttävä osoittamaan se, että
47 artiklan
BCR-sääntöjä on noudatettu (yleisen tietosuojaasetuksen 5 artiklan 2 kohta ja 24 artikla).
2 kohdan
d alakohta sekä
30 artikla
Voidakseen osoittaa sääntöjen noudattamisen,
BCR-jäsenten on ylläpidettävä selostetta kaikista
käsittelytoimista
yleisen tietosuoja-asetuksen
30 artiklan 1 kohdassa vaaditulla tavalla. Selosteen
on oltava kirjallinen, mukaan lukien sähköisessä
muodossa, ja se on saatettava pyynnöstä
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valvontaviranomaisen saataville.
Sääntöjen noudattamisen edistämiseksi on –
tarpeen mukaan – toteutettava tietosuojaa koskeva
vaikutustenarviointi,
jonka
kohteena
ovat
käsittelytoimet, joista todennäköisesti aiheutuu
korkea riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille
ja vapauksille (yleisen tietosuoja-asetuksen
35 artikla). Jos 35 artiklassa säädetty tietosuojaa
koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittely
aiheuttaisi korkean riskin, jos rekisterinpitäjä ei ole
toteuttanut toimenpiteitä riskin pienentämiseksi,
ennen käsittelyä on kuultava valvontaviranomaista
(yleisen tietosuoja-asetuksen 36 artikla).

6.2 Luettelo yksiköistä, joita BCR- KYLLÄ
säännöt sitovat

KYLLÄ

Yleisen
tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
a alakohta

Olisi toteutettava asianmukaiset tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet, joiden tarkoituksena
on varmistaa tietosuojaperiaatteiden toteutuminen
ja
edistää
BCR-säännöissä
vahvistettujen
vaatimusten
noudattamista
käytännössä
(sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja;
yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artikla).
BCR-sääntöihin on sisällytettävä luettelo
yksiköistä, joita BCR-säännöt sitovat, sekä niiden
yhteystiedot.
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6.3 Tarve toimia avoimesti, jos
kansallinen lainsäädäntö estää
konsernia/yritysryhmää
noudattamasta BCR-sääntöjä

KYLLÄ

EI

Viitetekstit

Yleisen tietosuojaasetuksen
47 artiklan
2 kohdan
m alakohta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

Selkeä sitoumus siitä, että jos BCR-jäsenellä on
syytä uskoa, että siihen sovellettava lainsäädäntö
estää yritystä täyttämästä sitä koskevien BCRsääntöjen mukaiset velvoitteet tai kyseisellä
lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus näissä
säännöissä annettuihin takeisiin, kyseinen jäsen
ilmoittaa viipymättä asiasta EU:ssa sijaitsevalle
päätoimipaikalle tai sille EU:n alueelle
sijoittautuneelle BCR-jäsenelle, jolle on siirretty
tietosuojavastuuta, ja muulle asianomaiselle
yksityisyyden
suojasta
vastaavalle
henkilölle/toiminnolle
(paitsi
jos
jokin
lainvalvontaviranomainen on kieltänyt tämän
esimerkiksi
rikoslainsäädännön
mukaisella
kiellolla lainvalvontaa liittyvien tutkimusten
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi).
Lisäksi BCR-sääntöjen on sisällettävä sitoumus
siitä, että jos jollakin lakisääteisellä vaatimuksella,
jota
sovelletaan
BCR-jäseneen
jossakin
kolmannessa
maassa,
on
todennäköisesti
merkittävä haitallinen vaikutus BCR-säännöissä
annettaviin takeisiin, ongelmasta ilmoitetaan
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tämä
pätee myös kaikkiin lainvalvontaviranomaisen tai
valtion
turvallisuuselimen
esittämiin
oikeudellisesti velvoittaviin pyyntöihin, jotka
koskevat henkilötietojen luovuttamista. Viimeksi
mainituista pyynnöistä on ilmoitettava selkeästi
toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle,
ja
ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot siitä, mitä
tietoja on pyydetty, mikä elin niitä on pyytänyt ja
minkä oikeusperustan nojalla tiedot voidaan
luovuttaa (paitsi jos tämä on kielletty esimerkiksi
rikoslaissa lainvalvontaviranomaisten suorittaman
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Viitetekstit

Huomautukset
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tutkinnan luottamuksellisuuden turvaamiseksi).
Siltä
varalta,
että
pyynnön
käsittelyn
keskeyttäminen ja/tai pyynnöstä ilmoittaminen on
kielletty tietyissä erityistapauksissa, BCRsäännöissä on määrättävä, että pyynnön
vastaanottanut BCR-jäsen tekee kaikkensa
saadakseen oikeuden olla noudattamatta kieltoa,
jotta se voisi toimittaa mahdollisimman paljon
tietoa mahdollisimman nopeasti sekä osoittaa
tehneensä niin.
Jos pyynnön vastaanottanut BCR-jäsen ei voi
edellä mainituissa tapauksissa ponnisteluistaan
huolimatta ilmoittaa pyynnöstä toimivaltaisille
valvontaviranomaisille, sen on sitouduttava BCRsäännöissä
toimittamaan
toimivaltaisille
valvontaviranomaisille vuosittain yleiset tiedot
vastaanottamistaan pyynnöistä (esim. tietojen
luovuttamista koskevien hakemusten määrä,
pyydetyt tietoryhmät, tietojen pyytäjä).
BCR-säännöissä on joka tapauksessa määrättävä,
ettei konserniin/yritysryhmään kuuluva BCR-jäsen
saa missään tapauksessa luovuttaa henkilötietoja
millekään
viranomaiselle
mittavasti,
suhteettomasti ja valikoimattomasti niin, että se
ylittäisi sen, mikä on demokraattisen yhteiskunnan
kannalta välttämätöntä.
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6.4 Lausunto kansallisen
lainsäädännön ja BCR-sääntöjen
välisestä suhteesta

KYLLÄ

EI

Viitetekstit

Ei sovelleta

Huomautukset

Viittaukset
hakulomakkeeseen/BCRsääntöihin 6

BCR-säännöissä on täsmennettävä, millainen on
BCR-sääntöjen ja merkityksellisen sovellettavan
lainsäädännön välinen suhde.
BCR-säännöissä on määrättävä, että jos
paikallisessa lainsäädännössä, esimerkiksi unionin
oikeudessa, edellytetään niitä korkeampaa
henkilötietojen
suojan
tasoa,
kyseinen
lainsäädäntö on etusijalla BCR-sääntöihin nähden.
Joka tapauksessa henkilötietojen käsittelyssä on
noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä siten kuin
säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa
ja
merkityksellisessä
paikallisessa
lainsäädännössä.
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