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▼B
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 21 augusti 2012
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG
om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av
personuppgifter i Republiken Uruguay
[delgivet med nr C(2012) 5704]
(Text av betydelse för EES)

(2012/484/EU)

Artikel 1
1.
För tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG ska Uruguay
anses garantera en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som över
förs från Europeiska unionen.

2.
Den behöriga tillsynsmyndigheten i Uruguay för tillämpningen av
bestämmelserna om uppgiftsskydd i Uruguay anges i bilagan till detta
beslut.

▼M1
Artikel 2
När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat utövar sina befogen
heter enligt artikel 28.3 i direktiv 95/46/EG och detta leder till ett till
fälligt eller slutligt förbud mot dataflöden till Uruguay i syfte att skydda
enskilda personer med avseende på behandlingen av deras personupp
gifter, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kom
missionen, som vidarebefordrar underrättelsen till de övriga
medlemsstaterna.

Artikel 3
1.
Kommissionen ska fortlöpande övervaka förändringar i den uru
guayanska rättsordningen som skulle kunna påverka detta besluts funk
tionssätt, inklusive förändringar vad gäller offentliga myndigheters till
gång till personuppgifter, för att bedöma om Uruguay fortsätter att
garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

2.
Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om
fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden
av skyddsreglerna i Uruguay inte har kunnat säkerställa att reglerna
efterlevs.

3.
Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om
varje indikation på att uruguayanska offentliga myndigheter med ansvar
för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra allmänintressen in
griper i enskilda personers rätt till skydd av sina personuppgifter på ett
sätt som går utöver vad som är absolut nödvändigt, eller på att det inte
finns något effektivt rättsligt skydd mot sådana ingrepp.
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4.
Om det finns bevis för att en adekvat skyddsnivå inte längre
säkerställs, inbegripet i situationer som avses i punkterna 2 och 3 i
denna artikel, ska kommissionen underrätta den behöriga uruguayanska
myndigheten om detta och vid behov lägga fram förslag till åtgärder i
enlighet med förfarandet i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att helt
eller tills vidare upphäva detta beslut eller begränsa dess tillämpnings
område.
▼B
Artikel 4
Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rappor
tera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt ar
tikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter
som skulle kunna påverka slutsatsen i artikel 1 i detta beslut om att det
skydd som ges i Uruguay är adekvat i den mening som avses i artikel 25
i direktiv 95/46/EG, och alla omständigheter som visar att detta beslut
tillämpas på ett diskriminerande sätt.
Artikel 5
Medlemsstaterna ska vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma
detta beslut senast tre månader efter det att beslutet har meddelats.
Artikel 6
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
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BILAGA
Den behöriga tillsynsmyndighet som det hänvisas till i artikel 1.2 i det här
beslutet:
Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)
Andes 1365, Piso 8
Tfn +598 2901 2929 Int. 1352
11.100 Montevideo
URUGUAY
Kontakt per e-post: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx
Klagomål online: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx
Internet: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx

