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▼B
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU)
2016/679
av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
(Text av betydelse för EES)

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser
Artikel 1
Syfte
1.
I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska
personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det
fria flödet av personuppgifter.
2.
Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättig
heter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
3.
Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken be
gränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer med
avseende på behandlingen av personuppgifter.

Artikel 2
Materiellt tillämpningsområde
1.
Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av person
uppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan
behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer
att ingå i ett register.
2.
Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personupp
gifter som
a) utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten,
b) medlemsstaterna utför när de bedriver verksamhet som omfattas av
avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget,
c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur
eller som har samband med hans eller hennes hushåll,
d) behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda,
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i
vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot
mot den allmänna säkerheten.
3.
Förordning (EG) nr 45/2001 är tillämplig på den behandling av
personuppgifter som sker i EU:s institutioner, organ och byråer. För
ordning (EG) nr 45/2001 och de av unionens övriga rättsakter som är
tillämpliga på sådan behandling av personuppgifter ska anpassas till
principerna och bestämmelserna i denna förordning i enlighet med ar
tikel 98.
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4.
Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv
2000/31/EG, särskilt bestämmelserna om tjänstelevererande mellanhän
ders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet.

Artikel 3
Territoriellt tillämpningsområde
▼C1
1.
Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personupp
gifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs på personuppgifts
ansvarigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen inom unio
nen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller inte.
▼B
2.
Denna förordning ska tillämpas på behandling av personuppgifter
som avser registrerade som befinner sig i unionen och som utförs av en
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är eta
blerad i unionen, om behandlingen har anknytning till
a) utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade i unionen,
oavsett om dessa varor eller tjänster erbjuds kostnadsfritt eller inte,
eller
b) övervakning av deras beteende så länge beteendet sker inom
unionen.
3.
Denna förordning ska tillämpas på behandling av personuppgifter
som utförs av en personuppgiftsansvarig som inte är etablerad i unionen,
men på en plats där en medlemsstats nationella rätt gäller enligt folk
rätten.

Artikel 4
Definitioner
I denna förordning avses med
▼C1
1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en
identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt
kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett
namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller on
lineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för
den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska,
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,
▼B
2. behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende
av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registre
ring, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring,
framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring,
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sam
manförande, begränsning, radering eller förstöring,
3. begränsning av behandling: markering av lagrade personuppgifter
med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden,
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4. profilering: varje form av automatisk behandling av personupp
gifter som består i att dessa personuppgifter används för att be
döma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet
för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetspre
stationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, in
tressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar,
5. pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sätt som
innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik
registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under för
utsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och
är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säker
ställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller
identifierbar fysisk person,
6. register: en strukturerad samling av personuppgifter som är till
gänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centra
liserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella
eller geografiska förhållanden,
7. personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsam
mans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behand
lingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behand
lingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna
för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlems
staternas nationella rätt,
8. personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som behandlar personupp
gifter för den personuppgiftsansvariges räkning,
9. mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas,
vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som
kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt
uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas natio
nella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myn
digheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med till
lämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens
syfte,
10. tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller organ som inte är den registrerade, den person
uppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som un
der den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets di
rekta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna,
11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, infor
merad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade,
antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande
handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom
eller henne,
12. personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsikt
lig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt
röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som över
förts, lagrats eller på annat sätt behandlats,
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13. genetiska uppgifter: alla personuppgifter som rör nedärvda eller
förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger
unik information om denna fysiska persons fysiologi eller hälsa
och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov
från den fysiska personen i fråga,
14. biometriska uppgifter: personuppgifter som erhållits genom en sär
skild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska, fysio
logiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör eller
bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom ansikts
bilder eller fingeravtrycksuppgifter,
15. uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en fysisk persons
fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälsooch sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus,
16. huvudsakligt verksamhetsställe:
a) när det gäller en personuppgiftsansvarig med verksamhetsstäl
len i mer än en medlemsstat, den plats i unionen där vederbö
rande har sin centrala förvaltning, om inte besluten om ända
målen och medlen för behandlingen av personuppgifter fattas
vid ett annat av den personuppgiftsansvariges verksamhetsstäl
len i unionen och det sistnämnda verksamhetsstället har befo
genhet att få sådana beslut genomförda, i vilket fall det verk
samhetsställe som har fattat sådana beslut ska betraktas som det
huvudsakliga verksamhetsstället,
b) när det gäller ett personuppgiftsbiträde med verksamhetsställen
i mer än en medlemsstat, den plats i unionen där vederbörande
har sin centrala förvaltning eller, om personuppgiftsbiträdet inte
har någon central förvaltning i unionen, det av personuppgifts
biträdets verksamhetsställen i unionen där den huvudsakliga
behandlingen inom ramen för verksamheten vid ett av person
uppgiftsbiträdets verksamhetsställen sker, i den utsträckning
som personuppgiftsbiträdet omfattas av särskilda skyldigheter
enligt denna förordning,
17. företrädare: en i unionen etablerad fysisk eller juridisk person som
skriftligen har utsetts av den personuppgiftsansvarige eller person
uppgiftsbiträdet i enlighet med artikel 27 och företräder denne i
frågor som gäller dennes skyldigheter enligt denna förordning,
18. företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk
verksamhet, oavsett dess juridiska form, vilket inbegriper partner
skap eller föreningar som regelbundet bedriver ekonomisk
verksamhet,
19. koncern: ett kontrollerande företag och dess kontrollerade företag,
20. bindande företagsbestämmelser: strategier för skydd av personupp
gifter som en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde
som är etablerad på en medlemsstats territorium använder sig av
vid överföringar eller en uppsättning av överföringar av person
uppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgifts
biträde i ett eller flera tredjeländer inom en koncern eller en grupp
av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet,
21. tillsynsmyndighet: en oberoende offentlig myndighet som är utsedd
av en medlemsstat i enlighet med artikel 51,
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22. berörd tillsynsmyndighet: en tillsynsmyndighet som berörs av be
handlingen av personuppgifter på grund av att
a) den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är eta
blerad på tillsynsmyndighetens medlemsstats territorium,
b) registrerade som är bosatta i den tillsynsmyndighetens med
lemsstat i väsentlig grad påverkas eller sannolikt i väsentlig
grad kommer att påverkas av behandlingen, eller
c) ett klagomål har lämnats in till denna tillsynsmyndighet,
23. gränsöverskridande behandling:
a) behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för
verksamhet vid verksamhetsställen i mer än en medlemsstat
tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgifts
biträde i unionen, när den personuppgiftsansvarige eller person
uppgiftsbiträdet är etablerad i mer än en medlemsstat, eller
b) behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för
verksamhet vid ett enda verksamhetsställe tillhörande en per
sonuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen
men som i väsentlig grad påverkar eller sannolikt i väsentlig
grad kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat,
24. relevant och motiverad invändning: en invändning mot ett förslag
till beslut avseende frågan huruvida det föreligger en överträdelse
av denna förordning eller huruvida den planerade åtgärden i förhål
lande till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
är förenlig med denna förordning, av vilken invändning det tydligt
framgår hur stora risker utkastet till beslut medför när det gäller
registrerades grundläggande rättigheter och friheter samt i tillämp
liga fall det fria flödet av personuppgifter inom unionen,
25. informationssamhällets tjänster: alla tjänster enligt definitionen i
artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/1535 (1),
26. internationell organisation: en organisation och dess underställda
organ som lyder under folkrätten, eller ett annat organ som inrät
tats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två
eller flera länder.

KAPITEL II

Principer
Artikel 5
Principer för behandling av personuppgifter
1.

Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla:

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i
förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och be
träffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241,
17.9.2015, s. 1).
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b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade
ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med
dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statis
tiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oför
enlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).
c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande
till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
▼C1
d) De ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är
felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas
eller rättas utan dröjsmål (riktighet).
▼B
e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den
registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de
ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får
lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart
behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med
artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och orga
nisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för
att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter (lagringsmini
mering).
f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten be
handling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshän
delse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska
åtgärder (integritet och konfidentialitet).
2.
Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att
punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet).

Artikel 6
Laglig behandling av personuppgifter
1.
Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett
av följande villkor är uppfyllt:
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personupp
gifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den
registrerade innan ett sådant avtal ingås.
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
som åvilar den personuppgiftsansvarige.
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grund
läggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk
person.
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e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets
utövning.
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgifts
ansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter
väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den
registrerade är ett barn.
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av
offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.
2.
Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmel
ser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning
med hänsyn till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att
närmare fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra
åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling, inbegripet
för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet med
kapitel IX.
3.
Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska
fastställas i enlighet med
a) unionsrätten, eller
b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige om
fattas av.
Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i
fråga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att utföra
en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgifts
ansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden kan innehålla
särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna
i denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för
den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som
ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka per
sonuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegräns
ningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för be
handling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis
behandling, däribland för behandling i andra särskilda situationer enligt
kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska upp
fylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima
mål som eftersträvas.
4.
Om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket
personuppgifterna samlades in inte grundar sig på den registrerades
samtycke eller på unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt
som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt
samhälle för att skydda de mål som avses i artikel 23.1, ska den person
uppgiftsansvarige för att fastställa huruvida behandling för andra ända
mål är förenlig med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprung
ligen samlades in bland annat beakta följande:
a) Kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har sam
lats in och ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen.
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b) Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, särskilt
förhållandet mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige.
▼C1
c) Personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av per
sonuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9 eller huruvida per
sonuppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som
innefattar brott behandlas i enlighet med artikel 10.
▼B
d) Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta
behandlingen.
e) Förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryp
tering eller pseudonymisering.

Artikel 7
Villkor för samtycke
1.
Om behandlingen grundar sig på samtycke, ska den personupp
giftsansvarige kunna visa att den registrerade har samtyckt till behand
ling av sina personuppgifter.
2.
Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring
som också rör andra frågor, ska begäran om samtycke läggas fram på
ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en
begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt
språk. Om en del av förklaringen innebär en överträdelse av denna
förordning, ska denna del inte vara bindande.
3.
De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.
Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling
som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Innan samtycke
lämnas ska den registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lätt
att återkalla som att ge sitt samtycke.
4.
Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hän
syn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal, inbegripet
tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av samtycke till
sådan behandling av personuppgifter som inte är nödvändig för genom
förandet av det avtalet.

Artikel 8
Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets
tjänster
1.
Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett
barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a behandling av personupp
gifter som rör ett barn vara tillåten om barnet är minst 16 år. Om barnet
är under 16 år ska sådan behandling vara tillåten endast om och i den
mån samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar
för barnet.
Medlemsstaterna får i sin nationella rätt föreskriva en lägre ålder i detta
syfte, under förutsättning att denna lägre ålder inte är under 13 år.

02016R0679 — SV — 04.05.2016 — 000.003 — 10
▼B
2.
Den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för
att i sådana fall kontrollera att samtycke ges eller godkänns av den
person som har föräldraansvar för barnet, med hänsyn tagen till tillgäng
lig teknik.
3.
Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i
medlemsstaterna, såsom bestämmelser om giltigheten, upprättandet eller
effekten av ett avtal som gäller ett barn.

Artikel 9
Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
1.
Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ur
sprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller med
lemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biomet
riska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om
hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella lägg
ning ska vara förbjuden.
2.

Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:

a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behand
lingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål,
utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskri
ver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade.
b) Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller
den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina
särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygg
het och socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet enligt unions
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal
som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämp
liga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades grundläggande
rättigheter och intressen fastställs.
c) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller
någon annan fysisk persons grundläggande intressen när den regi
strerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke.
d) Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med
lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat
icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst
eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana or
gans medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på
grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och
personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den regi
strerades samtycke.
e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offent
liggjorts av den registrerade.
f) Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller för
svara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande
verksamhet.

02016R0679 — SV — 04.05.2016 — 000.003 — 11
▼B
g) Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse,
på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt,
vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt
med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla
bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
h) Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyg
gande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en
arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande
av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning
av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras
system, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas natio
nella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet
och under förutsättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses
i punkt 3 är uppfyllda.
i) Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälso
området, såsom behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga
gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitetsoch säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska
produkter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas natio
nella rätt, där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den
registrerades rättigheter och friheter fastställs, särskilt tystnadsplikt.
▼C1
j) Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska än
damål i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det
eftersträvade syftet, vara förenlig med det väsentliga innehållet i rät
ten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och sär
skilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande
rättigheter och intressen.
▼B
3.
Personuppgifter som avses i punkt 1 får behandlas för de ändamål
som avses i punkt 2 h, när uppgifterna behandlas av eller under ansvar
av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten
eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs
av nationella behöriga organ eller av en annan person som också om
fattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas natio
nella rätt eller bestämmelser som fastställs av nationella behöriga organ.
4.
Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare villkor, även
begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska uppgifter
eller uppgifter om hälsa.
▼C1
Artikel 10
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål
samt lagöverträdelser som innefattar brott
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och
lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande sä
kerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av en
myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller med
lemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de regi
strerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över
fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en
myndighet.
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Artikel 11
Behandling som inte kräver identifiering
1.
Om de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige behandlar
personuppgifter inte kräver eller inte längre kräver att den registrerade
identifieras av den personuppgiftsansvarige, ska den personuppgifts
ansvarige inte vara tvungen att bevara, förvärva eller behandla ytterli
gare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att
följa denna förordning.
2.
Om den personuppgiftsansvarige, i de fall som avses i punkt 1 i
denna artikel, kan visa att denne inte är i stånd att identifiera den
registrerade, ska den personuppgiftsansvarige om möjligt informera
den registrerade om detta. I sådana fall ska artiklarna 15–20 inte gälla,
förutom när den registrerade för utövande av sina rättigheter i enlighet
med dessa artiklar tillhandahåller ytterligare information som gör iden
tifieringen möjlig.

KAPITEL III

Den registrerades rättigheter
Avsnitt 1
Insyn och villkor
Artikel 12
Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och
tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter
1.
Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att till
den registrerade tillhandahålla all information som avses i artiklarna 13
och 14 och all kommunikation enligt artiklarna 15–22 och 34 vilken
avser behandling i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgäng
lig form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för
information som är särskilt riktad till barn. Informationen ska tillhanda
hållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet, när så är lämpligt,
i elektronisk form. Om den registrerade begär det får informationen
tillhandahållas muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats
på andra sätt.
2.
Den personuppgiftsansvarige ska underlätta utövandet av den re
gistrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15–22. I de fall som
avses i artikel 11.2 får den personuppgiftsansvarige inte vägra att till
mötesgå den registrerades begäran om att utöva sina rättigheter enligt
artiklarna 15–22, om inte den personuppgiftsansvarige visar att han eller
hon inte är i stånd att identifiera den registrerade.
3.
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål
och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit
begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder
som vidtagits enligt artiklarna 15–22. Denna period får vid behov för
längas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad
begäran är och antalet inkomna begäranden. Den personuppgiftsansva
rige ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en
månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till för
seningen. Om den registrerade lämnar begäran i elektronisk form, ska
informationen om möjligt tillhandahållas i elektronisk form, om den
registrerade inte begär något annat.
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4.
Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den regi
strerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och
senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade
om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna
in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
5.
Information som tillhandahållits enligt artiklarna 13 och 14, all
kommunikation och samtliga åtgärder som vidtas enligt artiklarna 15–22
och 34 ska tillhandahållas kostnadsfritt. Om begäranden från en regi
strerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras
repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen
a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att
tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts,
eller
b) vägra att tillmötesgå begäran.
Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppen
bart ogrundad eller orimlig.
6.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 får den person
uppgiftsansvarige, om denne har rimliga skäl att betvivla identiteten hos
den fysiska person som lämnar in en begäran enligt artiklarna 15–21,
begära att ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta den
registrerades identitet tillhandahålls.
7.
Den information som ska tillhandahållas de registrerade i enlighet
med artiklarna 13 och 14 får tillhandahållas kombinerad med standar
diserade symboler för att ge en överskådlig, begriplig, lättläst och me
ningsfull överblick över den planerade behandlingen. Om sådana sym
boler visas elektroniskt ska de vara maskinläsbara.
8.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i en
lighet med artikel 92 för att fastställa vilken information som ska visas
med hjälp av symboler och förfaranden för att tillhandahålla sådana
symboler.

Avsnitt 2
Information och tillgång till personuppgifter
Artikel 13
Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas
in från den registrerade
1.
Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från
den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna
erhålls, till den registrerade lämna information om följande:
a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i
tillämpliga fall för dennes företrädare.
b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.
c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är av
sedda samt den rättsliga grunden för behandlingen.
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d) Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgifts
ansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av per
sonuppgifterna, i förekommande fall.
f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra
personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation
och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå
föreligger eller saknas eller, när det gäller de överföringar som avses
i artikel 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämp
liga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan
erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.
▼C1
2.
Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personupp
giftsansvarige vid insamlingen av personuppgifterna lämna den registre
rade följande ytterligare information, vilken krävs för att säkerställa
rättvis och öppen behandling:
▼B
a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller,
om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa
denna period.
b) Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller be
gränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända
mot behandling samt rätten till dataportabilitet.
c) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att
det föreligger en rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att
detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtyc
ket, innan detta återkallades.
d) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
e) Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller
avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett
avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla
personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter
inte lämnas.
f) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska
lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen
och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
3.
Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla per
sonuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades, ska
den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den
registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant
information enligt punkt 2.
4.
Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas om och i den mån den
registrerade redan förfogar över informationen.
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Artikel 14
Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har
erhållits från den registrerade
1.
Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade, ska
den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande infor
mation:
a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i
tillämpliga fall för dennes företrädare.
b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.
c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är av
sedda samt den rättsliga grunden för behandlingen.
d) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av per
sonuppgifterna, i förekommande fall.
f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra
personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internatio
nell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om ade
kvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäller de över
föringar som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket,
hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en
kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga.
▼C1
2.
Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personupp
giftsansvarige lämna den registrerade följande information, vilken krävs
för att säkerställa rättvis och öppen behandling när det gäller den regi
strerade:
▼B
a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller,
om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa
denna period.
b) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, den personuppgifts
ansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
c) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller be
gränsning av behandling som rör den registrerade och att invända
mot behandling samt rätten till dataportabilitet.
d) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a,
rätten att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar
lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta
återkallades.
e) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
f) Varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall huru
vida de har sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor.
g) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska
lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen
och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
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3.
Den personuppgiftsansvarige ska lämna den information som
anges i punkterna 1 och 2
a) inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits,
dock senast inom en månad, med beaktande av de särskilda omstän
digheter under vilka personuppgifterna behandlas,
b) om personuppgifterna ska användas för kommunikation med den
registrerade, senast vid tidpunkten för den första kommunikationen
med den registrerade, eller
c) om ett utlämnande till en annan mottagare förutses, senast när per
sonuppgifterna lämnas ut för första gången.
4.
Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla per
sonuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades, ska
den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den
registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant
information enligt punkt 2.
5.

Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån

a) den registrerade redan förfogar över informationen,
b) tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller
skulle medföra en oproportionell ansträngning, särskilt för behand
ling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller histo
riska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med ar
tikel 89.1, eller i den mån den skyldighet som avses i punkt 1 i den
här artikeln sannolikt kommer att göra det omöjligt eller avsevärt
försvårar uppfyllandet av målen med den behandlingen; i sådana fall
ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att
skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade in
tressen, inbegripet göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten,
c) erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs ge
nom unionsrätten eller genom en medlemsstats nationella rätt som
den registrerade omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder för
att skydda den registrerades berättigade intressen, eller
d) personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av tystnads
plikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, in
begripet andra lagstadgade sekretessförpliktelser.

Artikel 15
Den registrerades rätt till tillgång
1.
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få
bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne
håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna
och följande information:
a) Ändamålen med behandlingen.
b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgif
terna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer
eller internationella organisationer.
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d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna
kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som
används för att fastställa denna period.
e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära
rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av
behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att
invända mot sådan behandling.
f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all till
gänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska
lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen
och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
2.
Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en in
ternationell organisation, ska den registrerade ha rätt till information om
de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits
vid överföringen.
3.
Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en
kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella
ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgifts
ansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kost
naderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska infor
mationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt,
om den registrerade inte begär något annat.
4.
Den rätt till en kopia som avses i punkt 3 ska inte inverka menligt
på andras rättigheter och friheter.

Avsnitt 3
Rättelse och radering
Artikel 16
Rätt till rättelse
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan
onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller
henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska
den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter,
bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Artikel 17
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
1.
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige
utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den person
uppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera
personuppgifter om något av följande gäller:
a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka
de samlats in eller på annat sätt behandlats.
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b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen
grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte
någon annan rättslig grund för behandlingen.
c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med arti
kel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger
tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet
med artikel 21.2.
d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förplik
telse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den
personuppgiftsansvarige omfattas av.
f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av in
formationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.
2.
Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgif
terna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska
den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och
kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska
åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar person
uppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella
länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.
3.
Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behand
lingen är nödvändig av följande skäl:
a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt
unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den
personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift
av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som
utförs av den personuppgiftsansvarige.
c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet
enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3.
d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den
utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör
eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.
e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Artikel 18
Rätt till begränsning av behandling
1.
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige
kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är till
lämpligt:
▼C1
a) Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid
som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om
personuppgifterna är riktiga.
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▼B
b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att per
sonuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras
användning.
c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna
för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem
för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med arti
kel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansva
riges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade
skäl.
2.
Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana
personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den
registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara
rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk
persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för
unionen eller för en medlemsstat.
3.
En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med
punkt 1 ska underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begräns
ningen av behandlingen upphör.

Artikel 19
Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering
personuppgifter och begränsning av behandling

av

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken
personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering
av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlig
het med artiklarna 16, 17.1 och 18, om inte detta visar sig vara omöjligt
eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansva
rige ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registre
rades begäran.

Artikel 20
Rätt till dataportabilitet
1.
Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör
honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den person
uppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personupp
giftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits
personuppgifterna hindrar detta, om
a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller ar
tikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och
b) behandlingen sker automatiserat.
▼C1
2.
Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt
1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt
från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möj
ligt.
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▼B
3.
Utövandet av den rätt som avses i punkt 1 i den här artikeln ska
inte påverka tillämpningen av artikel 17. Den rätten ska inte gälla i fråga
om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den
personuppgiftsansvarige.

4.
Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter
och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Avsnitt 4
Rätt att göra invändningar och automatiserat
individuellt beslutsfattande
Artikel 21
Rätt att göra invändningar
▼C1
1.
Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes
specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot
behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar
sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på
dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre be
handla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande be
rättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades
intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

▼B
2.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska
den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av
personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring,
vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett sam
band med sådan direkt marknadsföring.

3.
Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknads
föring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

4.
Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska
den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den
registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan
information.

5.
När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster,
och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva
sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av
tekniska specifikationer.

6.
Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1
ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes
specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av
personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
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▼B
Artikel 22
Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
1.
Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som
enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vil
ket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i
betydande grad påverkar honom eller henne.
2.

Punkt 1 ska inte tillämpas om beslutet

a) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den
registrerade och den personuppgiftsansvarige,
b) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som
den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga
åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och be
rättigade intressen, eller
c) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.
3.
I fall som avses i punkt 2 a och c ska den personuppgiftsansvarige
genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättig
heter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig
kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt
och bestrida beslutet.
4.
Beslut enligt punkt 2 får inte grunda sig på de särskilda kategorier
av personuppgifter som avses i artikel 9.1, såvida inte artikel 9.2 a
eller g gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda den registrerades
berättigade intressen har vidtagits.

Avsnitt 5
Begränsningar
Artikel 23
Begränsningar
1.
Det ska vara möjligt att i unionsrätten eller i en medlemsstats
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet omfattas av införa en lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämp
ningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i artik
larna 12–22 och 34, samt artikel 5 i den mån dess bestämmelser mot
svarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22,
om en sådan begränsning sker med respekt för andemeningen i de
grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa
a) den nationella säkerheten,
b) försvaret,
c) den allmänna säkerheten,
d) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av
brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, inbegripet skydd
mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna
säkerheten,
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▼B
e) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt
allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats vik
tiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-,
budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet,
f) skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder,
g) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av
överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,
h) en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i enstaka
fall, har samband med myndighetsutövning i fall som nämns i a–e
och g,
i) skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter,
j) verkställighet av civilrättsliga krav.
2.
Framför allt ska alla lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 1
innehålla specifika bestämmelser åtminstone, när så är relevant, avse
ende
a) ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling,
b) kategorierna av personuppgifter,
c) omfattningen av de införda begränsningarna,
d) skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller
överföring,
e) specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av
personuppgiftsansvariga,
f) lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av be
handlingens art, omfattning och ändamål eller kategorierna av
behandling,
g) riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och
h) de registrerades rätt att bli informerade om begränsningen, såvida
detta inte kan inverka menligt på begränsningen.

KAPITEL IV

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Avsnitt 1
Allmänna skyldigheter
Artikel 24
Den personuppgiftsansvariges ansvar
1.
Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang
och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar,
för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgifts
ansvarige genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet
med denna förordning. Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras
vid behov.
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▼B
2.
Om det står i proportion till behandlingen, ska de åtgärder som
avses i punkt 1 omfatta den personuppgiftsansvariges genomförande av
lämpliga strategier för dataskydd.

3.
Tillämpningen av godkända uppförandekoder som avses i arti
kel 40 eller godkända certifieringsmekanismer som avses i artikel 42
får användas för att visa att den personuppgiftsansvarige fullgör sina
skyldigheter.

Artikel 25
Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
1.
Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekost
nader och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål
samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige,
både vid fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med och
vid själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisato
riska åtgärder – såsom pseudonymisering – vilka är utformade för ett
effektivt genomförande av dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsmini
mering – och för integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i be
handlingen, så att kraven i denna förordning uppfylls och den registre
rades rättigheter skyddas.

2.
Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att, i standardfallet, säkerställa att endast
personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med
behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden insamlade
personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och
deras tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att per
sonuppgifter i standardfallet inte utan den enskildes medverkan görs
tillgängliga för ett obegränsat antal fysiska personer.

3.
En godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 får
användas för att visa att kraven i punkterna 1 och 2 i den här artikeln
följs.

Artikel 26
Gemensamt personuppgiftsansvariga
1.
Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer
ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt
personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under
öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldighe
terna enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den re
gistrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla
den information som avses i artiklarna 13 och 14, genom ett inbördes
arrangemang, såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyl
digheter fastställs genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella
rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. ►C2 Inom ramen för
arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de registrerade
utses. ◄
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▼B
2.
Det arrangemang som avses i punkt 1 ska på lämpligt sätt åters
pegla de gemensamt personuppgiftsansvarigas respektive roller och för
hållanden gentemot registrerade. Det väsentliga innehållet i arrange
manget ska göras tillgängligt för den registrerade.
3.
Oavsett formerna för det arrangemang som avses i punkt 1 får den
registrerade utöva sina rättigheter enligt denna förordning med avseende
på och emot var och en av de personuppgiftsansvariga.

Artikel 27
Företrädare
för
personuppgiftsansvariga
eller
personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i unionen
1.
Om artikel 3.2 tillämpas ska den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet skriftligen utse en företrädare i unionen.
2.

Skyldigheten enligt punkt 1 i denna artikel ska inte gälla

▼C1
a) tillfällig behandling som inte omfattar behandling i stor omfattning
av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller
behandling av personuppgifter avseende fällande domar i brottmål
samt lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10,
och som sannolikt inte kommer att medföra en risk för fysiska
personers rättigheter och friheter, med hänsyn till behandlingens
art, sammanhang, omfattning och ändamål, eller
▼B
b) en offentlig myndighet eller ett offentligt organ.
3.
Företrädaren ska vara etablerad i en av de medlemsstater där de
registrerade, vars personuppgifter behandlas i samband med att de er
bjuds varor eller tjänster, eller vars beteende övervakas, befinner sig.
4.
Företrädaren ska på den personuppgiftsansvariges eller personupp
giftsbiträdets uppdrag, utöver eller i stället för den personuppgiftsansva
rige eller personuppgiftsbiträdet, fungera som kontaktperson för i synner
het tillsynsmyndigheter och registrerade, i alla frågor som har anknyt
ning till behandlingen, i syfte att säkerställa efterlevnad av denna för
ordning.
5.
Att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet utser
en företrädare ska inte påverka de rättsliga åtgärder som skulle kunna
inledas mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

Artikel 28
Personuppgiftsbiträden
1.
Om en behandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs
vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast anlita personuppgifts
biträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tek
niska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen
uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den registrerades
rättigheter skyddas.
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▼B
2.
Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgifts
biträde utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har
erhållits av den personuppgiftsansvarige. Om ett allmänt skriftligt till
stånd har erhållits, ska personuppgiftsbiträdet informera den personupp
giftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgifts
biträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgifts
ansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.
3.
När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanterin
gen regleras genom ett avtal eller en annan rättsakt enligt unionsrätten
eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som är bindande för person
uppgiftsbiträdet med avseende på den personuppgiftsansvarige och i
vilken föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och
ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, samt
den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter anges. I det
avtalet eller den rättsakten ska det särskilt föreskrivas att personuppgifts
biträdet
a) endast får behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner
från den personuppgiftsansvarige, inbegripet när det gäller över
föringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation, såvida inte denna behandling krävs enligt unionsrätten
eller enligt en medlemsstats nationella rätt som personuppgiftsbiträ
det omfattas av, och i så fall ska personuppgiftsbiträdet informera
den personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet innan uppgif
terna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med
hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt,
b) säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgif
terna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en
lämplig lagstadgad tystnadsplikt,
c) ska vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32,
d) ska respektera de villkor som avses i punkterna 2 och 4 för anlitan
det av ett annat personuppgiftsbiträde,
e) med tanke på behandlingens art, ska hjälpa den personuppgiftsansva
rige genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den
mån detta är möjligt, så att den personuppgiftsansvarige kan fullgöra
sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades
rättigheter i enlighet med kapitel III,
f) ska bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldighe
terna enligt artiklarna 32–36 fullgörs, med beaktande av typen av
behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att
tillgå,
g) beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, ska radera eller
återlämna alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige efter
det att tillhandahållandet av behandlingstjänster har avslutats, och
radera befintliga kopior såvida inte lagring av personuppgifterna
krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, och
h) ska ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som
krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs i denna artikel har
fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet in
spektioner, som genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en
annan revisor som bemyndigats av den personuppgiftsansvarige.
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▼B
Med avseende på led h i första stycket ska personuppgiftsbiträdet ome
delbart informera den personuppgiftsansvarige om han anser att en in
struktion strider mot denna förordning eller mot andra av unionens eller
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.

4.
I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett annat personupp
giftsbiträde för utförande av specifik behandling på den personuppgifts
ansvariges vägnar ska det andra personuppgiftsbiträdet, genom ett avtal
eller en annan rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas
nationella rätt, åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de
som fastställs i avtalet eller den andra rättsakten mellan den personupp
giftsansvarige och personuppgiftsbiträdet enligt punkt 3, och framför allt
att ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och or
ganisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven
i denna förordning. Om det andra personuppgiftsbiträdet inte fullgör sina
skyldigheter i fråga om dataskydd ska det ursprungliga personuppgifts
biträdet vara fullt ansvarig gentemot den personuppgiftsansvarige för ut
förandet av det andra personuppgiftsbiträdets skyldigheter.

5.
Ett personuppgiftsbiträdes anslutning till en godkänd uppförande
kod som avses i artikel 40 eller en godkänd certifieringsmekanism som
avses i artikel 42 får användas för att visa att tillräckliga garantier till
handahålls, så som avses punkterna 1 och 4 i den här artikeln.

6.
Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 i
den här artikeln får, utan att det påverkar tillämpningen av ett enskilt
avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet,
helt eller delvis baseras på sådana standardavtalsklausuler som avses i
punkterna 7 och 8 i den här artikeln, inbegripet när de ingår i en
certifiering som i enlighet med artiklarna 42 och 43 beviljats den per
sonuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

7.
Kommissionen får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor
som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln, i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

8.
En tillsynsmyndighet får fastställa standardavtalsklausuler för de
frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln, i enlighet med
den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.

9.
Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4
ska upprättas skriftligen, inbegripet i ett elektroniskt format.

10.
Om ett personuppgiftsbiträde överträder denna förordning genom
att fastställa ändamålen med och medlen för behandlingen, ska person
uppgiftsbiträdet anses vara personuppgiftsansvarig med avseende på den
behandlingen, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 82, 83
och 84.
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Artikel 29
Behandling

under
den
personuppgiftsansvariges
personuppgiftsbiträdets överinseende

eller

Personuppgiftsbiträdet och personer som utför arbete under den person
uppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som
får tillgång till personuppgifter, får endast behandla dessa på instruktion
från den personuppgiftsansvarige, såvida han eller hon inte är skyldig att
göra det enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.

Artikel 30
Register över behandling
1.
Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes före
trädare ska föra ett register över behandling som utförts under dess
ansvar. Detta register ska innehålla samtliga följande uppgifter:
a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i
tillämpliga fall gemensamt personuppgiftsansvariga, den personupp
giftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
b) Ändamålen med behandlingen.
c) En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna
av personuppgifter.
d) De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats
eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i inter
nationella organisationer.
e) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland
eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredje
landet eller den internationella organisationen och, vid sådana över
föringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av
lämpliga skyddsåtgärder.
f) Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika
kategorierna av uppgifter.
g) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisato
riska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1.
2.
Varje personuppgiftsbiträde och, i tillämpliga fall, dennes företrä
dare ska föra ett register över alla kategorier av behandling som utförts
för den personuppgiftsansvariges räkning, som omfattar följande:
a) Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsbiträdet eller person
uppgiftsbiträdena och för varje personuppgiftsansvarig för vars räk
ning personuppgiftsbiträdet agerar, och, i tillämpliga fall, för den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets företrädare
samt dataskyddsombudet.
b) De kategorier av behandling som har utförts för varje personupp
giftsansvariges räkning.
c) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland
eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredje
landet eller den internationella organisationen och, vid sådana över
föringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av
lämpliga skyddsåtgärder.
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d) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisato
riska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1.
3.
De register som avses i punkterna 1 och 2 ska upprättas skriftli
gen, inbegripet i elektronisk form.
4.
På begäran ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträ
det samt, i tillämpliga fall, den personuppgiftsansvariges eller personupp
giftsbiträdets företrädare göra registret tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
▼C1
5.
De skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2 ska inte gälla för
ett företag eller en organisation som sysselsätter färre än 250 personer
såvida inte den behandling som utförs sannolikt kommer att medföra en
risk för registrerades rättigheter och friheter, behandlingen inte är till
fällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av uppgifter som
avses i artikel 9.1 eller personuppgifter om fällande domar i brottmål
samt lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10.
▼B
Artikel 31
Samarbete med tillsynsmyndigheten
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet samt, i tillämp
liga fall, deras företrädare ska på begäran samarbeta med tillsynsmyn
digheten vid utförandet av dennes uppgifter.

Avsnitt 2
Säkerhet för personuppgifter
Artikel 32
Säkerhet i samband med behandlingen
1.
Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekost
naderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål
samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär
der för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till
risken, inbegripet, när det är lämpligt
a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,
b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, till
gänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjäns
terna,
c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personupp
gifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident,
d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera ef
fektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska
säkerställa behandlingens säkerhet.

02016R0679 — SV — 04.05.2016 — 000.003 — 29
▼B
2.
Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas
till de risker som behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller
olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av
eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller
på annat sätt behandlats.
3.
Anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40
eller en godkänd certifieringsmekanism som avses i artikel 42 får an
vändas för att visa att kraven i punkt 1 i den här artikeln följs.
4.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta
åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under
den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende,
och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar dessa på
instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det.

Artikel 33
Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten
1.
Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige
utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar
efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till
den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 55, såvida
det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för
fysiska personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyn
digheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till
förseningen.
2.
Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige
utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
3.

Den anmälan som avses i punkt 1 ska åtminstone

a) beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt,
de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs
samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftspos
ter som berörs,
b) förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet
eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas,
c) beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten,
och
d) beskriva de åtgärder som den personuppgiftsansvarige har vidtagit
eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet,
när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa
effekter.
4.
Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla
informationen samtidigt, får informationen tillhandahållas i omgångar
utan onödigt ytterligare dröjsmål.
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5.
Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personuppgift
sincidenter, inbegripet omständigheterna kring personuppgiftsincidenten,
dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumenta
tionen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efter
levnaden av denna artikel.

Artikel 34
Information till den registrerade om en personuppgiftsincident
1.
Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för
fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansva
rige utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om
personuppgiftsincidenten.
2.
Den information till den registrerade som avses i punkt 1 i denna
artikel ska innehålla en tydlig och klar beskrivning av personuppgift
sincidentens art och åtminstone de upplysningar och åtgärder som avses
i artikel 33.3 b, c och d.
3.
Information till den registrerade i enlighet med punkt 1 krävs inte
om något av följande villkor är uppfyllt:
▼C1
a) Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och
organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder har tillämpats på
de personuppgifter som påverkades av personuppgiftsincidenten, i
synnerhet sådana som ska göra uppgifterna oläsbara för alla perso
ner som inte är behöriga att få tillgång till personuppgifterna, såsom
kryptering.
▼B
b) Den personuppgiftsansvarige har vidtagit ytterligare åtgärder som
säkerställer att den höga risk för registrerades rättigheter och friheter
som avses i punkt 1 sannolikt inte längre kommer att uppstå.
c) Det skulle inbegripa en oproportionell ansträngning. I så fall ska i
stället allmänheten informeras eller en liknande åtgärd vidtas genom
vilken de registrerade informeras på ett lika effektivt sätt.
▼C1
4.
Om den personuppgiftsansvarige inte redan har informerat den
registrerade om personuppgiftsincidenten får tillsynsmyndigheten, efter
att ha bedömt sannolikheten för att personuppgiftsincidenten medför en
hög risk, kräva att den personuppgiftsansvarige gör det eller får besluta
att något av de villkor som avses i punkt 3 uppfylls.
▼B
Avsnitt 3
Konsekvensbedömning avseende dataskydd samt
föregående samråd
Artikel 35
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
1.
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik
och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål,
sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och
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friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en
bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet
av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande
behandlingar som medför liknande höga risker.
2.
Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet, om
ett sådant utsetts, vid genomförande av en konsekvensbedömning avse
ende dataskydd.
3.
En konsekvensbedömning avseende dataskydd som avses i punkt
1 ska särskilt krävas i följande fall:
a) En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers per
sonliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling, inbegri
pet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har rättsliga
följder för fysiska personer eller på liknande sätt i betydande grad
påverkar fysiska personer.
▼C1
b) Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter,
som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter som rör fällande
domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, som avses
i artikel 10.
▼B
c) Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning.
4.
Tillsynsmyndigheten ska upprätta och offentliggöra en förteckning
över det slags behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på en
konsekvensbedömning avseende dataskydd i enlighet med punkt 1. Till
synsmyndigheten ska översända dessa förteckningar till den styrelse
som avses i artikel 68.
5.
Tillsynsmyndigheten får också upprätta och offentliggöra en för
teckning över det slags behandlingsverksamheter som inte kräver någon
konsekvensbedömning avseende dataskydd. Tillsynsmyndigheten ska
översända dessa förteckningar till styrelsen.
6.
Innan de förteckningar som avses i punkterna 4 och 5 antas ska
den behöriga tillsynsmyndigheten tillämpa den mekanism för enhetlighet
som avses i artikel 63 om en sådan förteckning inbegriper behandling
som rör erbjudandet av varor eller tjänster till registrerade, eller över
vakning av deras beteende i flera medlemsstater, eller som väsentligt
kan påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen.
7.

Bedömningen ska innehålla åtminstone

a) en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och be
handlingens syften, inbegripet, när det är lämpligt, den personupp
giftsansvariges berättigade intresse,
b) en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behand
lingen i förhållande till syftena,
c) en bedömning av de risker för de registrerades rättigheter och frihe
ter som avses i punkt 1, och
d) de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, inbegripet skydds
åtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet av
personuppgifterna och för att visa att denna förordning efterlevs, med
hänsyn till de registrerades och andra berörda personers rättigheter
och berättigade intressen.
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8.
De berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträde
nas efterlevnad av godkända uppförandekoder enligt artikel 40 ska på
lämpligt sätt beaktas vid bedömningen av konsekvenserna av de be
handlingar som utförs av dessa personuppgiftsansvariga eller personupp
giftsbiträden, framför allt när det gäller att ta fram en konsekvens
bedömning avseende dataskydd.
9.
Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta
synpunkter från de registrerade eller deras företrädare om den avsedda
behandlingen, utan att det påverkar skyddet av kommersiella eller all
männa intressen eller behandlingens säkerhet.
10.
Om behandling enligt artikel 6.1 c eller e har en rättslig grund i
unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som den personupp
giftsansvarige omfattas av, reglerar den rätten den aktuella specifika
behandlingsåtgärden eller serien av åtgärder i fråga och en konsekvens
bedömning avseende dataskydd redan har genomförts som en del av en
allmän konsekvensbedömning i samband med antagandet av denna
rättsliga grund, ska punkterna 1–7 inte gälla, om inte medlemsstaterna
anser det nödvändigt att utföra en sådan bedömning före behandlingen.
11.
Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en över
syn för att bedöma om behandlingen genomförs i enlighet med kon
sekvensbedömningen avseende dataskydd åtminstone när den risk som
behandlingen medför förändras.

Artikel 36
Förhandssamråd
1.
Den personuppgiftsansvarige ska samråda med tillsynsmyndighe
ten före behandling om en konsekvensbedömning avseende dataskydd
enligt artikel 35 visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om
inte den personuppgiftsansvarige vidtar åtgärder för att minska risken.
2.
Om tillsynsmyndigheten anser att den planerade behandling som
avses i punkt 1 skulle strida mot denna förordning, särskilt om den
personuppgiftsansvarige inte i tillräcklig mån har fastställt eller reduce
rat risken, ska tillsynsmyndigheten inom en period på högst åtta veckor
från det att begäran om samråd mottagits, ge den personuppgiftsansva
rige och i tillämpliga fall personuppgiftsbiträdet skriftliga råd och får
utnyttja alla de befogenheter som den har enligt artikel 58. Denna
period får förlängas med sex veckor beroende på hur komplicerad den
planerade behandlingen är. Tillsynsmyndigheten ska informera den per
sonuppgiftsansvarige och, i tillämpliga fall, personuppgiftsbiträdet om
en sådan förlängning inom en månad från det att begäran om samråd
mottagits, tillsammans med orsakerna till förseningen. Dessa perioder
får tillfälligt upphöra att löpa i avvaktan på att tillsynsmyndigheten
erhåller den information som den har begärt med tanke på samrådet.
3.
Vid samråd med tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 ska den per
sonuppgiftsansvarige till tillsynsmyndigheten lämna
a) i tillämpliga fall de respektive ansvarsområdena för de personupp
giftsansvariga, gemensamt personuppgiftsansvariga och personupp
giftsbiträden som medverkar vid behandlingen, framför allt vid be
handling inom en koncern,

02016R0679 — SV — 04.05.2016 — 000.003 — 33
▼B
b) ändamålen med och medlen för den avsedda behandlingen,
c) de åtgärder som vidtas och de garantier som lämnas för att skydda de
registrerades rättigheter och friheter enligt denna förordning,
d) i tillämpliga fall kontaktuppgifter till dataskyddsombudet,
e) konsekvensbedömningen avseende dataskydd enligt artikel 35, och
f) all annan information som begärs av tillsynsmyndigheten.
4.
Medlemsstaterna ska samråda med tillsynsmyndigheten vid utarbe
tandet av ett förslag till lagstiftningsåtgärd som ska antas av ett natio
nellt parlament eller av en regleringsåtgärd som grundar sig på en sådan
lagstiftningsåtgärd som rör behandling.
5.
Trots vad som sägs i punkt 1 får det i medlemsstaternas nationella
rätt krävas att personuppgiftsansvariga ska samråda med, och erhålla
förhandstillstånd av, tillsynsmyndigheten när det gäller en personupp
giftsansvarigs behandling för utförandet av en uppgift som den person
uppgiftsansvarige utför av allmänt intresse, inbegripet behandling avse
ende social trygghet och folkhälsa.

Avsnitt 4
Dataskyddsombud
Artikel 37
Utnämning av dataskyddsombudet
1.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under
alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om
a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ,
förutom när detta sker som en del av domstolarnas dömande
verksamhet,
b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverk
samhet består av behandling som, på grund av sin karaktär, sin
omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och syste
matisk övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller
▼C1
c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverk
samhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier
av uppgifter i enlighet med artikel 9 eller personuppgifter som rör
fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott,
som avses i artikel 10.
2.
En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på
varje verksamhetsställe är lätt att nå ett dataskyddsombud.
▼B
3.
Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en
myndighet eller ett offentligt organ, får ett enda dataskyddsombud ut
nämnas för flera sådana myndigheter eller organ, med hänsyn till deras
organisationsstruktur och storlek.
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4.
I andra fall än de som avses i punkt 1 får eller, om så krävs enligt
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, ska den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller sammanslutningar och
andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsbiträden utnämna ett dataskyddsombud. Dataskydds
ombudet får agera för sådana sammanslutningar och andra organ som
företräder personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden.
5.
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvali
fikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis av
seende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i
artikel 39.
6.
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra uppgifterna på grundval av
ett tjänsteavtal.
7.
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska of
fentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa
till tillsynsmyndigheten.

Artikel 38
Dataskyddsombudets ställning
1.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säker
ställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla
frågor som rör skyddet av personuppgifter.
2.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja
dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som avses i artikel 39
genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa
uppgifter samt tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden,
samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.
▼C1
3.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säker
ställa att dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gäller ut
förandet av dessa uppgifter. Han eller hon får inte avsättas eller bli
föremål för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller personupp
giftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska
rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgifts
biträdets högsta förvaltningsnivå.
▼B
4.
Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende
på alla frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och
utövandet av dennes rättigheter enligt denna förordning.
5.
Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av
sina uppgifter, vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet
med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
6.
Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska se till att så
dana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.
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Artikel 39
Dataskyddsombudets uppgifter
1.

Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller per
sonuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyl
digheter enligt denna förordning och andra av unionens eller med
lemsstaternas dataskyddsbestämmelser.
b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unio
nens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den per
sonuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd
av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och
utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande
granskning.
c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36,
och vid behov samråda i alla andra frågor.
2.
Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta veder
börlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med
beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

Avsnitt 5
Uppförandekod och certifiering
Artikel 40
Uppförandekoder
1.
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissio
nen ska uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra
till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen
hos de olika sektorer där behandling sker, och de särskilda behoven hos
mikroföretag samt små och medelstora företag.
2.
Sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden får utarbeta upp
förandekoder, eller ändra eller utöka sådana koder, i syfte att specificera
tillämpningen av denna förordning, till exempel när det gäller
a) rättvis och öppen behandling,
b) personuppgiftsansvarigas
sammanhang,

berättigade

c) insamling av personuppgifter,

intressen

i

särskilda
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▼B
d) pseudonymisering av personuppgifter,
e) information till allmänheten och de registrerade,
f) utövande av registrerades rättigheter,
g) information till och skydd av barn samt metoderna för att erhålla
samtycke från de personer som har föräldraansvar för barn,
h) åtgärder och förfaranden som avses i artiklarna 24 och 25 samt
åtgärder för att säkerställa säkerhet vid behandling i enlighet med
artikel 32,
i) anmälan av personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheter och
meddelande av sådana personuppgiftsincidenter till registrerade,
j) överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella
organisationer,
k) utomrättsliga förfaranden och andra tvistlösningsförfaranden för lö
sande av tvister mellan personuppgiftsansvariga och registrerade när
det gäller behandling, utan att detta påverkar registrerades rättigheter
enligt artiklarna 77 och 79.
3.
Uppförandekoder som är godkända i enlighet med punkt 5 i denna
artikel och som har allmän giltighet enligt punkt 9 i denna artikel får,
förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden som omfattas av denna förordning, även iakttas av personupp
giftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte omfattas av denna
förordning enligt artikel 3, för att tillhandahålla lämpliga garantier inom
ramen för överföringar av personuppgifter till tredjeländer eller interna
tionella organisationer enligt villkoren i artikel 46.2 e. Sådana person
uppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden ska göra bindande och
verkställbara åtaganden, genom avtal eller andra rättsligt bindande in
strument, att tillämpa dessa lämpliga garantier inbegripet när det gäller
registrerades rättigheter.
4.
Den uppförandekod som avses i punkt 2 i den här artikeln ska
innehålla mekanismer som gör det möjligt för det organ som avses i
artikel 41.1 att utföra den obligatoriska övervakningen av att dess be
stämmelser efterlevs av personuppgiftsansvariga och personuppgifts
biträden som tillämpar den, utan att det påverkar uppgifter eller befo
genheter för de tillsynsmyndigheter som är behöriga enligt artikel 55
eller 56.
▼C1
5.
Sammanslutningar och andra organ som avses i punkt 2 i den här
artikeln som avser att utarbeta en uppförandekod eller ändra eller utöka
befintliga uppförandekoder ska inge utkastet till uppförandekod, änd
ringen eller utökningen till den tillsynsmyndighet som är behörig enligt
artikel 55. Tillsynsmyndigheten ska yttra sig om huruvida utkastet till
uppförandekod, ändring eller utökning överensstämmer med denna för
ordning och ska godkänna utkastet till kod, ändring eller utökning om
den finner att tillräckliga garantier tillhandahålls.
▼B
6.
Om utkastet till kod, eller en ändring eller utökning, godkänns i
enlighet med punkt 5, och om den berörda uppförandekoden inte avser
behandling i flera medlemsstater, ska tillsynsmyndigheten registrera och
offentliggöra uppförandekoden.
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▼B
7.
Om ett utkast till uppförandekod avser behandling i flera med
lemsstater ska den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55
innan den godkänner utkastet till kod, ändring eller utökning, inom
ramen för det förfarande som avses i artikel 63 överlämna det till
styrelsen som ska avge ett yttrande om huruvida utkastet till kod, änd
ring eller utökning är förenlig med denna förordning eller, i de fall som
avses i punkt 3 i den här artikeln, tillhandahåller lämpliga garantier.
8.
Om det i det yttrande som avses i punkt 7 bekräftas att utkastet till
kod, ändring eller utökning är förenligt med denna förordning, eller, i de
fall som avses i punkt 3, tillhandahåller lämpliga garantier, ska styrelsen
inlämna sitt yttrande till kommissionen.
9.
Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta att den
godkända koden, ändringen eller utökningen som getts in till den enligt
punkt 8 i den här artikeln har allmän giltighet inom unionen. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 93.2.
10.
Kommissionen ska se till att de godkända koder om vilka det har
beslutats att de har allmän giltighet enligt punkt 9 offentliggörs på
lämpligt sätt.
11.
Styrelsen ska samla alla godkända uppförandekoder, ändringar
och utökningar i ett register och offentliggöra dem på lämpligt sätt.

Artikel 41
Övervakning av godkända uppförandekoder
1.
Utan att det påverkar den berörda tillsynsmyndighetens uppgifter
och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58 får övervakningen av efter
levnaden av en uppförandekod i enlighet med artikel 40 utföras av ett
organ som har en lämplig expertnivå i förhållande till kodens syfte och
som ackrediteras för detta ändamål av den behöriga tillsynsmyndigheten.
2.
Ett organ som avses i punkt 1 får ackrediteras för att övervaka
efterlevnaden av en uppförandekod om detta organ har
a) visat sitt oberoende och sin expertis i förhållande till uppförandeko
dens syfte på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner
tillfredsställande,
b) upprättat förfaranden varigenom det kan bedöma de berörda person
uppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas lämplighet för att
tillämpa uppförandekoden, övervaka att de efterlever dess bestäm
melser och regelbundet se över hur den fungerar,
c) upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om
överträdelser av uppförandekoden eller det sätt på vilket uppföran
dekoden har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig
eller ett personuppgiftsbiträde, och för att göra dessa förfaranden och
strukturer synliga för registrerade och för allmänheten, och
d) på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsstäl
lande visat att dess uppgifter och uppdrag inte leder till en
intressekonflikt.
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▼C1
3.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till krav
för ackreditering av ett organ som avses i punkt 1 i den här artikeln till
styrelsen i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i
artikel 63.
▼B
4.
Utan att det påverkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter
och befogenheter och tillämpningen av bestämmelserna i kapitel VIII
ska ett organ som avses i punkt 1 i denna artikel, med förbehåll för
tillräckliga skyddsåtgärder, vidta lämpliga åtgärder i fall av en person
uppgiftsansvarigs eller ett personuppgiftsbiträdes överträdelse av upp
förandekoden, inbegripet avstängning eller uteslutande av den person
uppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet från uppförandekoden.
Det ska informera den behöriga tillsynsmyndigheten om sådana åtgärder
och skälen för att de vidtagits.
▼C1
5.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av
ett organ som avses i punkt 1 om kraven för ackrediteringen inte, eller
inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av organet strider
mot denna förordning.
▼B
6.
Denna artikel ska inte gälla behandling som utförs av offentliga
myndigheter och organ.

Artikel 42
Certifiering
1.
Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissio
nen ska uppmuntra, särskilt på unionsnivå, införandet av certifierings
mekanismer för dataskydd och sigill och märkningar för dataskydd som
syftar till att visa att personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträ
dens behandling är förenlig med denna förordning. De särskilda beho
ven hos mikroföretag samt små och medelstora företag ska beaktas.
2.
Certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och märkningar
för dataskydd som är godkända enligt punkt 5 i denna artikel får,
förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden som omfattas av denna förordning, inrättas för att visa att det
föreligger lämpliga garantier som tillhandahålls av personuppgiftsansva
riga och personuppgiftsbiträden som inte omfattas av denna förordning
enligt artikel 3, inom ramen för överföringar av personuppgifter till
tredjeländer eller internationella organisationer enligt villkoren i arti
kel 46.2 f. Sådana personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden
ska göra bindande och verkställbara åtaganden, genom avtal eller andra
rättsligt bindande instrument, att tillämpa dessa lämpliga garantier, in
begripet när det gäller registrerades rättigheter.
3.
Certifieringen ska vara frivillig och tillgänglig via ett öppet för
farande.

4.
En certifiering i enlighet med denna artikel minskar inte den per
sonuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets ansvar för att denna
förordning efterlevs och påverkar inte uppgifter och befogenheter för de
tillsynsmyndigheter som är behöriga enligt artikel 55 eller 56.
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▼B
5.
En certifiering i enlighet med denna artikel ska utfärdas av de
certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsyns
myndigheten på grundval av kriterier som godkänts av den behöriga
myndigheten enligt artikel 58.3 eller av styrelsen enligt artikel 63. Om
kriterierna har godkänts av styrelsen får detta leda till en gemensam
certifiering, det europeiska sigillet för dataskydd.
6.
Den personuppgiftsansvarige eller det personuppgiftsbiträde som
låter sin behandling av uppgifter omfattas av certifieringsmekanismen
ska förse det certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller, i tillämpliga
fall, den behöriga tillsynsmyndigheten, med all information och tillgång
till behandlingsförfaranden som krävs för att genomföra certifieringsför
farandet.
▼C1
7.
Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett
personuppgiftsbiträde för en period på högst tre år och får förnyas på
samma villkor under förutsättning att de relevanta kriterierna fortsätter
att vara uppfyllda. Certifiering ska, i tillämpliga fall, återkallas av de
certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsyns
myndigheten om kriterierna för certifieringen inte eller inte längre
uppfylls.
▼B
8.
Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill och
märkningar för dataskydd i ett register och offentliggöra dem på lämp
ligt sätt.

Artikel 43
Certifieringsorgan
▼C1
1.
Utan att det påverkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter
och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58 ska certifieringsorgan som
har lämplig nivå av expertis i fråga om dataskydd, efter att ha infor
merat tillsynsmyndigheten för att den ska kunna utöva sina befogenheter
enligt artikel 58.2 h när så är nödvändigt, utfärda och förnya certifiering.
Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa certifieringsorgan är ackredi
terade av en av eller båda följande:
▼B
a) Den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56,
b) det nationella ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med Euro
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (1) i enlighet
med EN-ISO/IEC 17065/2012 och med de ytterligare krav som fast
ställts av den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55
eller 56.
2.
Certifieringsorgan som avses i punkt 1 får ackrediteras i enlighet
med den punkten endast om de har
a) visat oberoende och expertis i förhållande till certifieringens syfte på
ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsstäl
lande,
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
(EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
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▼B
b) förbundit sig att respektera de kriterier som avses i artikel 42.5 och
godkänts av den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55
eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63,

c) upprättat förfaranden för utfärdande, periodisk översyn och återkal
lande av certifiering, sigill och märkningar för dataskydd,

d) upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om
överträdelser av certifieringen eller det sätt på vilket certifieringen
har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett
personuppgiftsbiträde, och för att göra dessa förfaranden och struk
turer synliga för registrerade och för allmänheten, och

e) på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsstäl
lande visat att deras uppgifter och uppdrag inte leder till en
intressekonflikt.

3.
►C1 Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna
1 och 2 i denna artikel ska ske på grundval av krav som godkänts av
den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av
styrelsen enligt artikel 63. ◄ I händelse av ackreditering enligt punkt 1
b i den här artikeln ska dessa krav komplettera dem som föreskrivs i
förordning (EG) nr 765/2008 och de tekniska regler som beskriver
certifieringsorganens metoder och förfaranden.

4.
De certifieringsorgan som avses i punkt 1 ska ansvara för den
korrekta bedömning som leder till certifieringen eller återkallelsen av
certifieringen, utan att det påverkar den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets ansvar att efterleva denna förordning. Ackredi
teringen ska utfärdas för en period på högst fem år och får förnyas på
samma villkor under förutsättning att certifieringsorganet uppfyller de
krav som anges i denna artikel.

5.
De certifieringsorgan som avses i punkt 1 ska informera de behö
riga tillsynsmyndigheterna om orsakerna till beviljandet eller återkallel
sen av den begärda certifieringen.

▼C1
6.
De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier
som avses i artikel 42.5 ska offentliggöras av tillsynsmyndigheten i ett
lättillgängligt format. Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa
krav och kriterier till styrelsen.

▼B
7.
Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel VIII ska den behö
riga tillsynsmyndigheten eller det nationella ackrediteringsorganet åter
kalla ett certifieringsorgans ackreditering enligt punkt 1 i denna artikel
om villkoren för ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om
åtgärder som vidtagits av certifieringsorganet strider mot denna förord
ning.

8.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i en
lighet med artikel 92 i syfte att närmare ange de krav som ska tas i
beaktande för de certifieringsmekanismer för dataskydd som avses i
artikel 42.1.
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▼B
9.
Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa tek
niska standarder för certifieringsmekanismer och sigill och märkningar
för dataskydd samt rutiner för att främja och erkänna dessa certifierings
mekanismer, sigill och märkningar. Dessa genomförandeakter ska antas
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

KAPITEL V

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella
organisationer
Artikel 44
Allmän princip för överföring av uppgifter
Överföring av personuppgifter som är under behandling eller är avsedda
att behandlas efter det att de överförts till ett tredjeland eller en inter
nationell organisation får bara ske under förutsättning att den person
uppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, med förbehåll för övriga
bestämmelser i denna förordning, uppfyller villkoren i detta kapitel,
inklusive för vidare överföring av personuppgifter från tredjelandet eller
den internationella organisationen till ett annat tredjeland eller en annan
internationell organisation. Alla bestämmelser i detta kapitel ska till
lämpas för att säkerställa att den nivå på skyddet av fysiska personer
som säkerställs genom denna förordning inte undergrävs.

Artikel 45
Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå
1.
Personuppgifter får överföras till ett tredjeland eller en internatio
nell organisation om kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett
territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller
den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat skydds
nivå. En sådan överföring ska inte kräva något särskilt tillstånd.
2.
När kommissionen bedömer om en adekvat skyddsnivå föreligger
ska den särskilt beakta
a) rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, relevant lagstiftning, både allmän lagstift
ning och sektorslagstiftning, inklusive avseende allmän säkerhet, för
svar, nationell säkerhet och straffrätt och offentliga myndigheters
tillgång till personuppgifter samt tillämpningen av sådan lagstiftning,
dataskyddsregler, yrkesregler och säkerhetsbestämmelser, inbegripet
regler för vidare överföring av personuppgifter till ett annat tredje
land eller en annan internationell organisation, som ska följas i det
landet eller den internationella organisationen, rättspraxis samt fak
tiska och verkställbara rättigheter för registrerade och effektiv ad
ministrativ och rättslig prövning för de registrerade vars personupp
gifter överförs,
b) huruvida det finns en eller flera effektivt fungerande oberoende till
synsmyndigheter i tredjelandet, eller som utövar tillsyn över den
internationella organisationen, som har ansvar för att säkerställa
och kontrollera att dataskyddsregler följs, inklusive lämpliga verk
ställighetsbefogenheter, ge de registrerade råd och assistans när det
gäller utövandet av deras rättigheter och samarbeta med medlems
staternas tillsynsmyndigheter, och
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▼B
c) vilka internationella åtaganden det berörda tredjelandet eller den
berörda internationella organisationen har gjort, eller andra skyldig
heter som följer av rättsligt bindande konventioner eller instrument
samt av dess deltagande i multilaterala eller regionala system, särskilt
rörande skydd av personuppgifter.

3.
Kommissionen får, efter att ha bedömt om det föreligger en ade
kvat skyddsnivå, genom en genomförandeakt besluta att ett tredjeland,
ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom ett tredje
land, eller en internationell organisation säkerställer en adekvat skydds
nivå i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln. Genom
förandeakten ska inrätta en mekanism för regelbunden översyn, minst
vart fjärde år, som ska beakta all relevant utveckling i det tredjelandet
eller den internationella organisationen. Beslutets territoriella och sek
torsmässiga tillämpning ska regleras i genomförandeakten, där det också
i förekommande fall ska anges vilken eller vilka myndigheter som är
tillsynsmyndighet(er) enligt punkt 2 b i den här artikeln. Genomföran
deakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i
artikel 93.2.

4.
Kommissionen ska fortlöpande övervaka utveckling i tredjeländer
och internationella organisationer vilken kan påverka hur beslut som
antagits enligt punkt 3 i den här artikeln och beslut som antagits på
grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG fungerar.

5.
Kommissionen ska, när tillgänglig information visar, i synnerhet
efter den översyn som avses i punkt 3 i den här artikeln, att ett tredje
land, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tred
jelandet i fråga eller en internationell organisation inte längre säkerstäl
ler adekvat skydd i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln
och, i den mån det behövs, genom genomförandeakter återkalla, ändra
eller upphäva det beslut som avses i punkt 3 i den här artikeln utan
retroaktiv verkan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till
skyndsamhet ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genom
förandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 93.3.

6.
Kommissionen ska samråda med tredjelandet eller den internatio
nella organisationen i fråga för att lösa den situation som lett till beslutet
enligt punkt 5.

7.
Beslut enligt punkt 5 i den här artikeln ska inte påverka överföring
av personuppgifter till tredjelandet, ett territorium eller en eller flera
specificerade sektorer inom tredjelandet, eller den internationella orga
nisationen i fråga enligt artiklarna 46–49.

8.
Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning och på
sin webbplats offentliggöra en förteckning över de tredjeländer och de
territorier och specificerade sektorer i ett givet tredjeland samt de in
ternationella organisationer för vilka den har fastställt att en adekvat
skyddsnivå inte eller inte längre säkerställs.
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▼B
9.
De beslut som antas av kommissionen på grundval av artikel 25.6
i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de ändrats, ersatts eller upp
hävts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 3
eller 5 i den här artikeln.

Artikel 46
Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder
1.
I avsaknad av ett beslut i enlighet med artikel 45.3, får en person
uppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde endast överföra person
uppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha
vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättig
heter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns till
gängliga.
▼C1
2.
Lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 får, utan att det krävs
särskilt tillstånd från en tillsynsmyndighet, ta formen av
▼B
a) ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga
myndigheter eller organ,
b) bindande företagsbestämmelser i enlighet med artikel 47,
c) standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av kommissionen
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2,
d) standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av en tillsyns
myndighet och godkänts av kommissionen i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 93.2,
e) en godkänd uppförandekod enlig artikel 40 tillsammans med rättsligt
bindande och verkställbara åtaganden för den personuppgiftsansva
rige eller personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga
skyddsåtgärder, även när det gäller registrerades rättigheter, eller
f) en godkänd certifieringsmekanism enlig artikel 42 tillsammans med
rättsligt bindande och verkställbara åtaganden för den personupp
giftsansvarige, personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämp
liga skyddsåtgärder, även när det gäller de registrerades rättigheter.
3.
Med förbehåll för tillstånd från den behöriga tillsynsmyndigheten,
får lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 också i synnerhet ta formen
av
a) avtalsklausuler mellan den personuppgiftsansvarige eller personupp
giftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet
eller mottagaren av personuppgifterna i tredjelandet eller den inter
nationella organisationen, eller
b) bestämmelser som ska införas i administrativa överenskommelser
mellan offentliga myndigheter eller organ vilka inbegriper verkställ
bara och faktiska rättigheter för registrerade.
4.
Tillsynsmyndigheten ska tillämpa den mekanism för enhetlighet
som avses i artikel 63 i de fall som avses i punkt 3 i den här artikeln.
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5.
Tillstånd från en medlemsstat eller tillsynsmyndighet på grundval
av artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli giltigt tills det, vid behov,
ändrats, ersatts eller upphävts av den tillsynsmyndigheten. De beslut
som fattas av kommissionen på grundval av artikel 26.4 i direk
tiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de, vid behov, ändrats, ersatts eller
upphävts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 2
i den här artikeln.

Artikel 47
Bindande företagsbestämmelser
1.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska godkänna bindande före
tagsbestämmelser i enlighet med den mekanism för enhetlighet som
föreskrivs i artikel 63 under förutsättning att de
a) är rättslig bindande, tillämpas på, och verkställs av alla delar som
berörs inom den koncern eller grupp av företag som deltar i gemen
sam ekonomisk verksamhet, inklusive deras anställda,
b) innehåller uttryckliga bestämmelser om de registrerades lagstadgade
rättigheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter, och
c) uppfyller villkoren i punkt 2.
2.
De bindande företagsbestämmelser som avses i punkt 1 ska när
mare ange åtminstone följande:
a) struktur och kontaktuppgifter för den koncern eller grupp av företag
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet och för var och en
av dess medlemmar,
b) vilka överföringar eller uppsättningar av överföringar av uppgifter
som omfattas, inklusive kategorierna av personuppgifter, typen av
behandling och dess ändamål, den typ av registrerade som berörs
samt vilket eller vilka tredjeländer som avses,
c) bestämmelsernas rättsligt bindande natur, såväl internt som externt,
d) tillämpningen av allmänna principer för dataskydd, särskilt avgräns
ning av syften, uppgiftsminimering, begränsade lagringsperioder,
datakvalitet, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, rättslig
grund för behandling, behandling av särskilda kategorier av person
uppgifter, åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och villkoren när
det gäller vidare överföring av uppgifter till organ som inte är
bundna av bindande företagsbestämmelser,
e) de registrerades rättigheter avseende behandling och medlen för att
utöva dessa rättigheter, inklusive rätten att inte bli föremål för beslut
grundade enbart på automatisk behandling, inklusive profilering,
enligt artikel 22, rätten att inge klagomål till den behöriga tillsyns
myndigheten och till behöriga domstolar i medlemsstaterna enligt
artikel 79, rätten till prövning samt i förekommande fall rätten till
kompensation för överträdelse av de bindande företagsbestämmel
serna,
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f) att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet som är
etablerad inom en medlemsstats territorium tar på sig ansvaret om
en berörd enhet som inte är etablerad inom unionen bryter mot de
bindande företagsbestämmelserna; den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet får helt eller delvis undantas från denna skyl
dighet endast på villkor att det kan visas att den berörda enheten
i företagsgruppen inte kan hållas ansvarig för den skada som har
uppkommit,
g) hur de registrerade ska informeras om innehållet i de bindande
företagsbestämmelserna, särskilt de bestämmelser som avses i leden
d, e och f i denna punkt utöver den information som avses i ar
tiklarna 13 och 14,
h) uppgifterna för varje dataskyddsombud som utsetts i enlighet med
artikel 37, eller varje annan person eller enhet med ansvar för kont
rollen av att de bindande företagsbestämmelserna följs inom den
koncern eller grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk
verksamhet, samt i fråga om utbildning och hantering av klagomål,
i) förfaranden för klagomål,
j) rutinerna inom den koncern eller grupp av företag som deltar i
gemensam ekonomisk verksamhet för att kontrollera att de bindande
företagsreglerna följs; sådana rutiner ska inbegripa dataskyddstillsyn
och metoder för att säkerställa korrigerande åtgärder för att skydda
de registrerades rättigheter; resultaten av sådana kontroller bör med
delas den person eller enhet som avses i led h och styrelsen i det
kontrollerande företaget i koncernen eller gruppen av företag som
deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, och bör på begäran vara
tillgänglig för den behöriga tillsynsmyndigheten,
k) rutinerna för att rapportera och dokumentera ändringar i bestämmel
serna, samt rutinerna för att rapportera dessa ändringar till
tillsynsmyndigheten,
l) rutinerna för att samarbeta med tillsynsmyndigheten i syfte att se till
att alla medlemmar i den koncern eller grupp av företag som deltar i
gemensam ekonomisk verksamhet följer reglerna, särskilt genom att
meddela tillsynsmyndigheten resultaten av kontroller av de åtgärder
som avses i led j,
m) rutinerna för att till den behöriga tillsynsmyndigheten rapportera alla
rättsliga krav som en medlem i koncernen eller gruppen av företag
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet är underkastad i ett
tredjeland och som sannolikt kommer att ha en avsevärd negativ
inverkan på de garantier som ges genom de bindande företags
bestämmelserna, och
n) lämplig utbildning om dataskydd för personal som har ständig eller
regelbunden tillgång till personuppgifter.
3.
Kommissionen får närmare ange vilket format och vilka rutiner
som ska användas för de personuppgiftsansvarigas, personuppgiftsbiträ
denas och tillsynsmyndigheternas utbyte av information om bindande
företagsbestämmelser i den mening som avses i denna artikel. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 93.2.
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Artikel 48
Överföringar

och

utlämnanden som
unionsrätten

inte är

tillåtna enligt

Domstolsbeslut eller beslut från myndigheter i tredjeland där det krävs
att en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde överför eller
lämnar ut personuppgifter får erkännas eller genomföras på något som
helst sätt endast om det grundar sig på en internationell överenskom
melse, såsom ett avtal om ömsesidig rättslig hjälp, som gäller mellan det
begärande tredjelandet och unionen eller en medlemsstat, utan att detta
påverkar andra grunder för överföring enligt detta kapitel.

Artikel 49
Undantag i särskilda situationer
1.
Om det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå enligt
artikel 45.3, eller om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46, inbegri
pet bindande företagsbestämmelser, får en överföring eller uppsättning
av överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internatio
nell organisation endast ske om något av följande villkor är uppfyllt:

a) Den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna får
överföras, efter att först ha blivit informerad om de eventuella ris
kerna med sådana överföringar för den registrerade när det inte
föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skydds
åtgärder.

b) Överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den re
gistrerade och den personuppgiftsansvarige eller för att genomföra
åtgärder som föregår ett sådant avtal på den registrerades begäran.

c) Överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan
den personuppgiftsansvarige och en annan fysisk eller juridisk per
son i den registrerades intresse.

d) Överföringen är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset.

e) Överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.

f) Överföringen är nödvändig för att skydda den registrerades eller
andra personers grundläggande intressen, när den registrerade är
fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke.

g) Överföringen görs från ett register som enligt unionsrätten eller med
lemsstaternas nationella rätt är avsett att ge allmänheten information
och som är tillgängligt antingen för allmänheten eller för var och en
som kan styrka ett berättigat intresse, men endast i den utsträckning
som de i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt angivna
villkoren för tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet.
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När en överföring inte skulle kunna grundas på en bestämmelse i ar
tikel 45 eller 46, inklusive bestämmelserna om bindande företags
bestämmelser, och inget av undantagen för en särskild situation som
avses i första stycket i den här punkten är tillämpligt, får en överföring
till ett tredjeland eller en internationell organisation ►C1 äga rum
endast om överföringen inte är repetitiv, ◄ endast gäller ett begränsat
antal registrerade, är nödvändig för ändamål som rör den personupp
giftsansvariges tvingande berättigade intressen och den registrerades
intressen eller rättigheter och friheter inte väger tyngre, och den person
uppgiftsansvarige har bedömt samtliga omständigheter kring över
föringen av uppgifter och på grundval av denna bedömning vidtagit
lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Den personupp
giftsansvarige ska informera tillsynsmyndigheten om överföringen. Den
personuppgiftsansvarige ska utöver tillhandahållande av den information
som avses i artiklarna 13 och 14 informera den registrerade om över
föringen och om de tvingande berättigade intressen som eftersträvas.
2.
En överföring enligt led g i punkt 1 första stycket får inte omfatta
alla personuppgifter eller hela kategorier av personuppgifter som finns i
registret. Om registret är avsett att vara tillgängligt för personer med ett
berättigat intresse ska överföringen göras endast på begäran av dessa
personer eller om de själva är mottagarna.
▼C1
3.
Leden a, b och c i punkt 1 första stycket samt andra stycket i
samma punkt ska inte gälla åtgärder som vidtas av offentliga myndig
heter som ett led i utövandet av deras offentliga befogenheter.
▼B
4.
Det allmänintresse som avses i led d i punkt 1 första stycket ska
vara erkänt i unionsrätten eller i den nationella rätt som den person
uppgiftsansvarige omfattas av.
5.
Saknas beslut om adekvat skyddsnivå, får unionsrätten eller med
lemsstaternas nationella rätt med hänsyn till viktiga allmänintressen ut
tryckligen fastställa gränser för överföringen av specifika kategorier av
personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana bestämmelser.
6.
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska be
vara uppgifter både om bedömningen och om de lämpliga skyddsåtgär
der som avses i punkt 1 andra stycket i den här artikeln i det register
som avses i artikel 30.

Artikel 50
Internationellt samarbete för skydd av personuppgifter
När det gäller tredjeländer och internationella organisationer ska kom
missionen och tillsynsmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att
a) utveckla rutiner för det internationella samarbetet för att underlätta en
effektiv tillämpning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter,
b) på internationell nivå erbjuda ömsesidigt bistånd för en effektiv till
lämpning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bland annat
genom underrättelse, hänskjutande av klagomål, bistånd vid utred
ningar samt informationsutbyte, med iakttagande av lämpliga
skyddsåtgärder för personuppgifter samt skyddet av andra grundläg
gande rättigheter och friheter,
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c) involvera berörda aktörer i diskussioner och åtgärder som syftar till
att öka det internationella samarbetet när det gäller tillämpningen av
lagstiftningen om skydd av personuppgifter,
d) främja utbyte och dokumentation om lagstiftning och praxis för
skydd av personuppgifter, inklusive avseende behörighetskonflikter
med tredjeländer.

KAPITEL VI

Oberoende tillsynsmyndigheter
Avsnitt 1
Oberoende ställning
Artikel 51
Tillsynsmyndighet
1.
Varje medlemsstat ska föreskriva att en eller flera offentliga myn
digheter ska vara ansvariga för att övervaka tillämpningen av denna
förordning, i syfte att skydda fysiska personers grundläggande rättighe
ter och friheter i samband med behandling samt att underlätta det fria
flödet av sådana uppgifter inom unionen (nedan kallad tillsynsmyndig
het).
2.
Varje tillsynsmyndighet ska bidra till en enhetlig tillämpning av
denna förordning i hela unionen. För detta ändamål ska tillsynsmyndig
heterna samarbeta såväl sinsemellan som med kommissionen i enlighet
med kapitel VII.
3.
Om det finns fler än en tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska
medlemsstaten utse den tillsynsmyndighet som ska företräda dessa myn
digheter i styrelsen; medlemsstaten ska också upprätta en rutin för att se
till att övriga myndigheter följer reglerna för den mekanism för enhet
lighet som avses i artikel 63.
4.
Varje medlemsstat ska senast den 25 maj 2018 anmäla till kom
missionen vilka nationella bestämmelser den antar i enlighet med detta
kapitel, och alla framtida ändringar som rör dessa bestämmelser ska
anmälas utan dröjsmål.

Artikel 52
Oberoende
1.
Varje tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utföran
det av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter i enlighet med
denna förordning.
2.
Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter ska i utförandet
av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter i enlighet med
denna förordning stå fria från utomstående påverkan, direkt såväl som
indirekt, och får varken begära eller ta emot instruktioner av någon.
3.
Tillsynsmyndighetens ledamöter ska avhålla sig från alla hand
lingar som är oförenliga med deras skyldigheter och under sin mandattid
avstå från all annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet som står i
strid med deras tjänsteutövning.
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4.
Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet för
fogar över de personella, tekniska och finansiella resurser samt de lo
kaler och den infrastruktur som behövs för att myndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter, inklusive inom ramen
för det ömsesidiga biståndet, samarbetet och deltagandet i styrelsens
verksamhet.
5.
Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet väljer
och förfogar över egen personal, som ska ta instruktioner uteslutande
från den berörda tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter.
6.
Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet blir
föremål för finansiell kontroll, utan att detta påverkar tillsynsmyndighe
tens oberoende och att de förfogar över en separat, offentlig årsbudget
som kan ingå i den övergripande statsbudgeten eller nationella
budgeten.
Artikel 53
Allmänna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter
▼C2
1.
Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsyns
myndigheter ska utnämnas genom ett öppet förfarande med insyn av
▼B
— deras parlament,
— deras regering,
— deras statschef, eller
— ett oberoende organ som genom medlemsstatens nationella rätt an
förtrotts utnämningen.
2.
Varje ledamot ska ha de kvalifikationer, den erfarenhet och den
kompetens, särskilt på området skydd av personuppgifter, som krävs för
att ledamoten ska kunna utföra sitt uppdrag och utöva sina
befogenheter.
3.
En ledamots uppdrag ska upphöra då mandattiden löper ut eller
om ledamoten avgår eller avsätts från sin tjänst i enlighet med den
berörda medlemsstatens nationella rätt.
4.
En ledamot får avsättas endast på grund av grov försummelse eller
när ledamoten inte längre uppfyller de villkor som krävs för att utföra
uppdraget.
Artikel 54
Regler för inrättandet av en tillsynsmyndighet
1.

Varje medlemsstat ska fastställa följande i lag:

a) Varje tillsynsmyndighets inrättande.
b) De kvalifikationer och de villkor för lämplighet som krävs för att
någon ska kunna utnämnas till ledamot av en tillsynsmyndighet.
c) Regler och förfaranden för att utse varje tillsynsmyndighets ledamot
eller ledamöter.
d) Mandattiden för varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter,
vilken inte får understiga fyra år, utom vid tillsättandet av de första
ledamöterna efter den 24 maj 2016, då ett stegvis tillsättningsför
farande med kortare perioder för några av ledamöterna får tillämpas
om detta är nödvändigt för att säkerställa myndighetens oberoende.
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e) Huruvida varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter får ges
förnyat mandat, och om så är fallet, för hur många perioder.

f) Vilka villkor som gäller för de skyldigheter som varje tillsynsmyn
dighets ledamot eller ledamöter och personal har, förbud mot hand
lingar, yrkesverksamhet och förmåner som står i strid därmed under
och efter mandattiden och vilka bestämmelser som gäller för anställ
ningens upphörande.

▼C1
2.
Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal ska
i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt om
fattas av tystnadsplikt både under och efter sin mandattid vad avser
konfidentiell information som de fått kunskap om under utförandet av
sina uppgifter eller utövandet av sina befogenheter. Under mandatperio
den ska denna tystnadsplikt i synnerhet gälla rapportering från fysiska
personer om överträdelser av denna förordning.

▼B
Avsnitt 2
Behörighet, uppgifter och befogenheter
Artikel 55
Behörighet
1.
Varje tillsynsmyndighet ska vara behörig att utföra de uppgifter
och utöva de befogenheter som tilldelas den enligt denna förordning
inom sin egen medlemsstats territorium.

2.
Om behandling utförs av myndigheter eller privata organ som
agerar på grundval av artikel 6.1 c eller e ska tillsynsmyndigheten i
den berörda medlemsstaten vara behörig. I sådana fall ska artikel 56 inte
tillämpas.

3.
Tillsynsmyndigheterna ska inte vara behöriga att utöva tillsyn över
domstolar som behandlar personuppgifter i sin dömande verksamhet.

Artikel 56
Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 ska tillsynsmyn
digheten för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
huvudsakliga verksamhetsställe eller enda verksamhetsställe vara behö
rig att agera som ansvarig tillsynsmyndighet för den personuppgifts
ansvariges eller personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60.

2.
Genom undantag från punkt 1 ska varje tillsynsmyndighet vara
behörig att behandla ett klagomål som lämnats in till denna eller en
eventuell överträdelse av denna förordning, om sakfrågan i ärendet
endast rör ett verksamhetsställe i medlemsstaten eller i väsentlig grad
påverkar registrerade endast i medlemsstaten.
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3.
I de fall som avses i punkt 2 i den här artikeln ska tillsynsmyn
digheten utan dröjsmål informera den ansvariga tillsynsmyndigheten om
detta ärende. Inom tre veckor från det att den underrättats ska den
ansvariga tillsynsmyndigheten besluta huruvida den kommer att be
handla ärendet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60,
med hänsyn till huruvida den personuppgiftsansvarige eller personupp
giftsbiträdet har eller inte har ett verksamhetsställe som är beläget i den
medlemsstat där den tillsynsmyndighet som lämnat informationen är
belägen.
4.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att behandla ären
det ska det ske i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60.
Den tillsynsmyndighet som underrättade den ansvariga tillsynsmyndig
heten får lämna in ett utkast till beslut till den ansvariga tillsynsmyn
digheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska ta största möjliga hän
syn till detta utkast till beslut när det utarbetar det utkast till beslut som
avses i artikel 60.3.
5.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att inte behandla
ärendet ska den tillsynsmyndighet som underrättade den ansvariga till
synsmyndigheten behandla ärendet i enlighet med artiklarna 61 och 62.
▼C1
6.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska vara den personuppgifts
ansvariges eller personuppgiftsbiträdets enda motpart när det gäller den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets gränsöverskri
dande behandling.
▼B
Artikel 57
Uppgifter
1.
Utan att det påverkar de andra uppgifter som föreskrivs i denna
förordning ska varje tillsynsmyndighet på sitt territorium ansvara för
följande:
a) Övervaka och verkställa tillämpningen av denna förordning.
b) Öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för risker, regler,
skyddsåtgärder och rättigheter i fråga om behandling. Särskild upp
märksamhet ska ägnas åt insatser som riktar sig till barn.
c) I enlighet med medlemsstatens nationella rätt ge rådgivning åt det
nationella parlamentet, regeringen och andra institutioner och organ
om lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder rörande skyddet
av fysiska personers rättigheter och friheter när det gäller
behandling.
d) Öka personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens medve
tenhet om sina skyldigheter enligt denna förordning.
e) På begäran tillhandahålla information till registrerade om hur de ska
utöva sina rättigheter enligt denna förordning, och om så krävs
samarbeta med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater för detta
ändamål.
f) Behandla klagomål från en registrerad eller från ett organ, en or
ganisation eller en sammanslutning enligt artikel 80, och där så är
lämpligt undersöka den sakfråga som klagomålet gäller och inom
rimlig tid underrätta den enskilde om hur undersökningen fortskrider
och om resultatet, i synnerhet om det krävs ytterligare undersök
ningar eller samordning med en annan tillsynsmyndighet.
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g) Samarbeta, inbegripet utbyta information, med och ge ömsesidigt
bistånd till andra tillsynsmyndigheter för att se till att denna för
ordning tillämpas och verkställs på ett enhetligt sätt.
h) Utföra undersökningar om tillämpningen av denna förordning, in
begripet på grundval av information som erhålls från en annan till
synsmyndighet eller annan myndighet.
i) Följa sådan utveckling som påverkar skyddet av personuppgifter,
bland annat inom informations- och kommunikationsteknik och af
färspraxis.
j) Anta sådana standardavtalsklausuler som avses i artiklarna 28.8 och
46.2 d.
k) Upprätta och föra en förteckning när det gäller kravet på en kon
sekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35.4.
l) Ge råd om behandling av personuppgifter enligt artikel 36.2.
m) Främja framtagande av uppförandekoder enligt artikel 40.1 samt
yttra sig över och godkänna sådana uppförandekoder som tillhanda
håller tillräckliga garantier, i enlighet med artikel 40.5.
n) Uppmuntra till inrättandet av certifieringsmekanismer för dataskydd
och av sigill och märkningar för dataskydd i enlighet med arti
kel 42.1 samt godkänna certifieringskriterierna i enlighet med arti
kel 42.5.
o) I tillämpliga fall genomföra en periodisk översyn av certifieringar
som utfärdats i enlighet med artikel 42.7.
▼C1
p) Utarbeta och offentliggöra kraven för ackreditering av ett organ för
övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och av ett certi
fieringsorgan enligt artikel 43.
▼B
q) Ackreditera ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt
artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43.
r) Godkänna sådana avtalsklausuler och bestämmelser som avses i
artikel 46.3.
s) Godkänna sådana bindande företagsbestämmelser som avses i arti
kel 47.
t) Bidra till styrelsens verksamhet.
u) Hålla arkiv över överträdelser av denna förordning och åtgärder som
vidtagits i enlighet med artikel 58.2.
v) Utföra eventuella andra uppgifter som rör skyddet av personuppgifter.
2.
Varje tillsynsmyndighet ska underlätta inlämningen av klagomål
enligt punkt 1 f genom åtgärder såsom ett särskilt formulär för ända
målet, vilket också kan fyllas i elektroniskt, utan att andra kommunika
tionsformer utesluts.
3.
Utförandet av alla tillsynsmyndigheters uppgifter ska vara avgiftsfritt
för den registrerade och, i tillämpliga fall, för dataskyddsombudet.
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4.
Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på
grund av dess repetitiva karaktär, får tillsynsmyndigheten ta ut en rimlig
avgift grundad på de administrativa kostnaderna eller vägra att till
mötesgå begäran. Det åligger tillsynsmyndigheten att visa att begäran
är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Artikel 58
Befogenheter
1.
Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande utredningsbefo
genheter
a) Beordra den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet,
och i tillämpliga fall den personuppgiftsansvariges eller personupp
giftsbiträdets företrädare, att lämna all information som myndigheten
behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.
b) Genomföra undersökningar i form av dataskyddstillsyn.
c) Genomföra en översyn av certifieringar som utfärdats i enlighet med
artikel 42.7.
d) Meddela den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
om en påstådd överträdelse av denna förordning.
e) Från den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet få till
gång till alla personuppgifter och all information som tillsynsmyn
digheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.
f) Få tillträde till alla lokaler som tillhör den personuppgiftsansvarige
och personuppgiftsbiträdet, inbegripet tillgång till all utrustning och
alla andra medel för behandling av personuppgifter i överensstäm
melse med unionens processrätt eller medlemsstaternas nationella
processrätt.
2.
Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande korrigerande be
fogenheter
a) Utfärda varningar till en personuppgiftsansvarig eller personuppgifts
biträdet om att planerade behandlingar sannolikt kommer att bryta
mot bestämmelserna i denna förordning.
b) Utfärda reprimander till en personuppgiftsansvarig eller personupp
giftsbiträdet om behandling bryter mot bestämmelserna i denna för
ordning.
c) Förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
att tillmötesgå den registrerades begäran att få utöva sina rättigheter
enligt denna förordning.
▼C1
d) Förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
att se till att behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i
denna förordning och om så krävs på ett specifikt sätt och inom
en specifik period.
▼B
e) Förelägga den personuppgiftsansvarige att meddela den registrerade
att en personuppgiftsincident har inträffat.
f) Införa en tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud
mot, behandling.
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g) Förelägga om rättelse eller radering av personuppgifter samt begräns
ning av behandling enligt artiklarna 16, 17 och 18 och underrätta
mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om dessa åt
gärder enligt artiklarna 17.2 och 19.
h) Återkalla en certifiering eller beordra certifieringsorganet att återkalla
en certifiering som utfärdats enligt artikel 42 eller 43, eller beordra
certifieringsorganet att inte utfärda certifiering om kraven för certi
fiering inte eller inte längre uppfylls.
i) Påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 ut
över eller i stället för de åtgärder som avses i detta stycke, beroende
på omständigheterna i varje enskilt fall.
j) Förelägga om att flödet av uppgifter till en mottagare i tredje land
eller en internationell organisation ska avbrytas.
3.
Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande befogenheter att
utfärda tillstånd och att ge råd:
a) Ge råd till den personuppgiftsansvarige i enlighet med det förfarande
för förhandssamråd som avses i artikel 36.
b) På eget initiativ eller på begäran avge yttranden till det nationella
parlamentet, medlemsstatens regering eller, i enlighet med medlems
statens nationella rätt, till andra institutioner och organ samt till all
mänheten, i frågor som rör skydd av personuppgifter.
c) Ge tillstånd till behandling enligt artikel 36.5 om medlemsstatens rätt
kräver ett sådant förhandstillstånd.
d) Avge ett yttrande om och godkänna utkast till uppförandekoder en
ligt artikel 40.5.
e) Ackreditera certifieringsorgan i enlighet med artikel 43.
f) Utfärda certifieringar och godkänna kriterier för certifiering i enlighet
med artikel 42.5.
g) Anta standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt artiklarna 28.8
och 46.2 d.
h) Godkänna avtalsklausuler enligt artikel 46.3 a.
i) Godkänna administrativa överenskommelser enligt artikel 46.3 b.
j) Godkänna bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47.
4.
Utövandet av de befogenheter som tillsynsmyndigheten tilldelas
enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet
effektiva rättsmedel och rättssäkerhet, som fastställs i unionsrätten och i
medlemsstaternas nationella rätt i enlighet med stadgan.
5.
Varje medlemsstat ska i lagstiftning fastställa att dess tillsynsmyn
dighet ska ha befogenhet att upplysa de rättsliga myndigheterna om
överträdelser av denna förordning och vid behov att inleda eller på
övrigt vis delta i rättsliga förfaranden, för att verkställa bestämmelserna
i denna förordning.
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6.
Varje medlemsstat får i lagstiftning föreskriva att dess tillsyns
myndighet ska ha ytterligare befogenheter utöver dem som avses i
punkterna 1, 2 och 3. Utövandet av dessa befogenheter ska inte påverka
den effektiva tillämpningen av kapitel VII.

Artikel 59
Verksamhetsrapporter
Varje tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig rapport om sin verksam
het, vilken kan omfatta en förteckning över typer av anmälda överträ
delser och typer av åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2.
Rapporterna ska översändas till det nationella parlamentet, regeringen
och andra myndigheter som utsetts genom medlemsstatens nationella
rätt. De ska göras tillgängliga för allmänheten, kommissionen och
styrelsen.

KAPITEL VII

Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 1
Samarbete
Artikel 60
Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra
berörda tillsynsmyndigheterna
1.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska samarbeta med de andra
berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med denna artikel i en strävan
att uppnå samförstånd. Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de be
rörda tillsynsmyndigheterna ska utbyta all relevant information med
varandra.

2.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten får när som helst begära att
andra berörda tillsynsmyndigheter ger ömsesidigt bistånd i enlighet
med artikel 61 och får genomföra gemensamma insatser i enlighet
med artikel 62, i synnerhet för att utföra utredningar eller övervaka
genomförandet av en åtgärd som avser en personuppgiftsansvarig eller
ett personuppgiftsbiträde som är etablerad i en annan medlemsstat.

3.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål meddela de
andra berörda tillsynsmyndigheterna den relevanta informationen i ären
det. Den ska utan dröjsmål lägga fram ett utkast till beslut för de andra
berörda tillsynsmyndigheterna så att de kan avge ett yttrande och ta
vederbörlig hänsyn till deras synpunkter.

4.
Om någon av de andra berörda tillsynsmyndigheterna inom en
period av fyra veckor efter att de har rådfrågats i enlighet med punkt
3 i den här artikeln uttrycker en relevant och motiverad invändning mot
utkastet till beslut ska den ansvariga tillsynsmyndigheten, om den inte
instämmer i den relevanta och motiverade invändningen eller anser att
invändningen inte är relevant eller motiverad, överlämna ärendet till den
mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.

02016R0679 — SV — 04.05.2016 — 000.003 — 56
▼B
5.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten avser att följa den rele
vanta och motiverade invändningen ska den till de andra berörda till
synsmyndigheterna överlämna ett reviderat utkast till beslut så att de
kan avge ett yttrande. Detta reviderade utkast till beslut ska omfattas av
det förfarande som avses i punkt 4 inom en period av två veckor.

6.
Om ingen av de andra berörda tillsynsmyndigheterna har gjort
invändningar mot det utkast till beslut som den ansvariga tillsynsmyn
digheten har lagt fram inom den period som avses i punkterna 4 och 5
ska den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndig
heterna anses samtycka till detta utkast till beslut och ska vara bundna
av det.

7.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta och meddela beslutet
till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsak
liga eller enda verksamhetsställe, allt efter omständigheterna, och under
rätta de andra berörda tillsynsmyndigheterna och styrelsen om beslutet i
fråga, inbegripet en sammanfattning av relevanta fakta och en relevant
motivering. Den tillsynsmyndighet till vilken ett klagomål har lämnats
in ska underrätta den enskilde om beslutet.

8.
Om ett klagomål avvisas eller avslås ska den tillsynsmyndighet till
vilken klagomålet lämnades in, genom undantag från punkt 7, anta beslutet
och meddela den enskilde samt informera den personuppgiftsansvarige.

9.
Om den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsyns
myndigheterna är överens om att avvisa eller avslå delar av ett klagomål
och att vidta åtgärder beträffande andra delar av klagomålet ska ett
separat beslut antas för var och en av dessa delar av frågan. Den
ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta beslutet om den del som gäller
åtgärder som avser den personuppgiftsansvarige och meddela det till den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga el
ler enda verksamhetsställe på medlemsstatens territorium och underrätta
den enskilde om detta, medan den enskildes tillsynsmyndighet ska anta
beslutet för den del som gäller avvisande av eller avslag på klagomålet
och meddela det till den enskilde och underrätta den personuppgifts
ansvarige eller personuppgiftsbiträdet om detta.

10.
Efter att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
har meddelats om den ansvariga myndighetens beslut i enlighet med
punkterna 7 och 9 ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet vidta nödvändiga åtgärder för att se till att beslutet efterlevs vad
gäller behandling med koppling till alla deras verksamhetsställen i unio
nen. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska med
dela den ansvariga tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som har vidtagits
för att efterleva beslutet, och den ansvariga tillsynsmyndigheten ska
informera de andra berörda tillsynsmyndigheterna.

11.
Om en berörd tillsynsmyndighet under exceptionella omständig
heter har skäl att anse att det finns ett brådskande behov av att agera för
att skydda registrerades intressen ska det skyndsamma förfarande som
avses i artikel 66 tillämpas.

12.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsyns
myndigheterna ska förse varandra med den information som krävs enligt
denna artikel på elektronisk väg med användning av ett standardiserat
format.
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Artikel 61
Ömsesidigt bistånd
1.
Tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information och ge öm
sesidigt bistånd i arbetet för att genomföra och tillämpa denna förord
ning på ett enhetligt sätt, och ska införa åtgärder som bidrar till ett
verkningsfullt samarbete. Det ömsesidiga biståndet ska i synnerhet om
fatta begäranden om information och tillsynsåtgärder, till exempel be
gäranden om utförande av förhandstillstånd och förhandssamråd, inspek
tioner och utredningar.
2.
Varje tillsynsmyndighet ska vidta lämpliga åtgärder som krävs för
att besvara en begäran från en annan tillsynsmyndighet utan onödigt
dröjsmål och inte senare än en månad efter det att den tagit emot
begäran. Till sådana åtgärder hör bland annat att översända relevant
information om genomförandet av en pågående utredning.
3.
En begäran om bistånd ska innehålla all nödvändig information,
inklusive syftet med begäran och skälen till denna. Information som
utbytts får endast användas för det syfte för vilket den har begärts.
4.
Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran får endast vägra
att tillmötesgå begäran om
a) den inte är behörig att behandla den sakfråga som begäran avser eller
de åtgärder som det begärs att den ska utföra, eller
b) det skulle stå i strid med denna förordning eller unionsrätten eller
den nationella rätt i en medlemsstat som tillsynsmyndigheten omfat
tas av att tillmötesgå begäran.
5.
Den tillsynsmyndighet som tagit emot begäran ska meddela den
myndighet som begäran kommer ifrån om resultatet eller, allt efter
omständigheterna, om hur de åtgärder som vidtagits för att tillmötesgå
begäran fortskrider. Den tillsynsmyndighet som tagit emot begäran ska
redogöra för sina skäl för att vägra tillmötesgå begäran i enlighet med
punkt 4.
6.
Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran ska som regel
tillhandahålla den information som begärts av andra tillsynsmyndigheter
på elektronisk väg med användning av ett standardiserat format.
7.
Tillsynsmyndigheter som tar emot en begäran får inte ta ut någon
avgift för åtgärder som vidtagits av dem till följd av en begäran om
ömsesidigt bistånd. Tillsynsmyndigheter får i undantagsfall komma
överens med andra tillsynsmyndigheter om regler för ersättning från
varandra för vissa utgifter i samband med tillhandahållande av ömsesi
digt bistånd.
8.
Om en tillsynsmyndighet inte tillhandahåller den information som
avses i punkt 5 i denna artikel inom en månad efter det att den erhållit
begäran från en annan tillsynsmyndighet får den begärande myndigheten
anta en provisorisk åtgärd på sin medlemsstats territorium i enlighet
med artikel 55.1. I detta fall ska det brådskande behov av att agera
enligt artikel 66.1 anses vara uppfyllt och kräva ett brådskande bindande
beslut från styrelsen i enlighet med artikel 66.2.
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9.
Kommissionen får genom genomförandeakter närmare ange format
och förfaranden för sådant ömsesidigt bistånd som avses i denna artikel
samt formerna för elektronisk överföring av information tillsynsmyndig
heter emellan, samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, i synner
het det standardiserade format som avses i punkt 6 i den här artikeln.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsför
farande som avses i artikel 93.2.

Artikel 62
Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser
1.
Tillsynsmyndigheter ska vid behov genomföra gemensamma in
satser, inbegripet gemensamma utredningar och gemensamma verkstäl
lighetsåtgärder i vilka ledamöter eller personal från andra medlemssta
ters tillsynsmyndigheter deltar.
2.
Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har
verksamhetsställen i flera medlemsstater eller om ett betydande antal
registrerade personer i mer än en medlemsstat sannolikt kommer att
påverkas i väsentlig grad av att uppgifter behandlas, ska tillsynsmyn
digheterna i var och en av dessa medlemsstater ha rätt att delta i de
gemensamma insatserna. Den tillsynsmyndighet som är behörig enligt
artikel 56.1 eller 56.4 ska bjuda in tillsynsmyndigheterna i var och en av
de berörda medlemsstaterna att delta i de gemensamma insatserna och
ska utan dröjsmål svara på en annan tillsynsmyndighets begäran att få
delta.
▼C1
3.
En tillsynsmyndighet får, i enlighet med medlemsstatens nationella
rätt och efter godkännande från den utsändande tillsynsmyndigheten,
tilldela befogenheter, inklusive utredningsbefogenheter, till ledamöter
eller personal från den utsändande tillsynsmyndigheten som deltar i
gemensamma insatser eller, i den mån lagstiftningen i värdtillsynsmyn
dighetens medlemsstat tillåter detta, medge att den utsändande tillsyns
myndighetens ledamöter eller personal utövar utredningsbefogenheter
enligt lagstiftningen i den utsändande tillsynsmyndighetens medlemsstat.
Sådana utredningsbefogenheter får endast utövas under vägledning och i
närvaro av ledamöter eller personal från värdtillsynsmyndigheten. Leda
möter och personal från den utsändande tillsynsmyndigheten ska omfat
tas av lagstiftningen i värdtillsynsmyndighetens medlemsstat.
4.
Om personal från en utsändande tillsynsmyndighet verkar i en
annan medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska värdtillsynsmyndighetens
medlemsstat ansvara för deras handlingar, vilket inbegriper ansvar för
skador som personalen vållar i samband med insatserna, i enlighet med
rätten i den medlemsstat på vars territorium personalen verkar.
▼B
5.
Den medlemsstat på vars territorium skadorna förorsakades ska
ersätta sådana skador enligt de villkor som gäller för skador som föror
sakas av dess egen personal. Den medlemsstat vars tillsynsmyndighets
tjänstemän har orsakat en person skada på någon annan medlemsstats
territorium ska fullt ut ersätta den andra medlemsstaten för det belopp
som denna har betalat ut till den personens rättsinnehavare.
6.
Utan att det påverkar rättigheterna gentemot tredje man och till
lämpningen av punkt 5, ska varje medlemsstat i de fall som nämns i
punkt 1 avstå från att kräva ersättning från en annan medlemsstat för
skador som avses i punkt 4.
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7.
Om en gemensam insats planeras och en tillsynsmyndighet inte
inom en månad har uppfyllt sin skyldighet enligt punkt 2 i den här
artikeln, andra meningen får övriga tillsynsmyndigheter anta proviso
riska åtgärder på sina respektive medlemsstaters territorium i enlighet
med artikel 55. I detta fall ska det brådskande behov av att agera enligt
artikel 66.1 anses vara uppfyllt och kräva ett yttrande eller ett bråds
kande bindande beslut från styrelsen i enlighet med artikel 66.2.

Avsnitt 2
Enhetlighet
Artikel 63
Mekanism för enhetlighet
För att bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela
unionen ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra och, i före
kommande fall, med kommissionen, genom den mekanism för enhetlig
het som föreskrivs i detta avsnitt.

Artikel 64
Yttrande från Styrelsen
1.
Styrelsen ska avge ett yttrande när en behörig tillsynsmyndighet
avser att anta någon av åtgärderna nedan. I detta syfte ska den behöriga
tillsynsmyndigheten skicka utkastet till beslut till styrelsen när det
a) syftar till att anta en förteckning över behandling som omfattas av
kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt arti
kel 35.4,
b) rör ett ärende i enlighet med artikel 40.7 om huruvida ett utkast till
uppförandekoder eller en ändring eller förlängning av en uppföran
dekod är förenlig med denna förordning,
▼C1
c) syftar till att godkänna kraven för ackreditering av ett organ enligt
artikel 41.3 eller av ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3 eller de
kriterier för certifiering som avses i artikel 42.5,
▼B
d) syftar till att fastställa standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt
artiklarna 46.2 d och 28.8,
e) syftar till att godkänna sådana avtalsklausuler som avses i artikel 46.3
a, eller
f) syftar till att godkänna bindande företagsbestämmelser enligt arti
kel 47.
2.
Varje tillsynsmyndighet, styrelsens ordförande eller kommissionen
får i syfte att erhålla ett yttrande begära att styrelsen granskar en fråga
med allmän räckvidd eller som har följder i mer än en medlemsstat, i
synnerhet om en behörig myndighet inte uppfyller sina skyldigheter i
fråga om ömsesidigt bistånd i enlighet med artikel 61 eller i fråga om
gemensamma insatser i enlighet med artikel 62.
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3.
I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska styrelsen avge ett
yttrande i den fråga som ingivits till den, förutsatt att den inte redan har
avgett ett yttrande i samma fråga. Detta yttrande ska antas med enkel
majoritet av styrelsens ledamöter inom åtta veckor. Denna period får
förlängas med ytterligare sex veckor med hänsyn till sakfrågans kom
plexitet. Vad gäller det utkast till beslut som avses i punkt 1 som
spridits till styrelsens ledamöter i enlighet med punkt 5, ska en ledamot
som inte har gjort invändningar inom en rimlig period som ordföranden
angett anses samtycka till utkastet till beslut.
4.
Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska utan onödigt dröjs
mål i ett standardiserat elektroniskt format till styrelsen översända all
relevant information, som allt efter omständigheterna får utgöras av en
sammanfattning av sakförhållanden, utkastet till beslut, grunden till att
en sådan åtgärd är nödvändig och synpunkter från övriga berörda
tillsynsmyndigheter.
5.
Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål och på elektro
nisk väg upplysa
a) styrelsens ledamöter samt kommissionen om all relevant information
som meddelats styrelsen i ett standardiserat format; styrelsens sek
retariat ska vid behov tillhandahålla översättningar av relevant infor
mation; och
b) den tillsynsmyndighet som, allt efter omständigheterna, avses i punk
terna 1 och 2 samt kommissionen om yttrandet, och ska också
offentliggöra det.
▼C1
6.
Den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 får inte anta
sitt utkast till beslut enligt punkt 1 inom den period som avses i punkt
3.
7.
Den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största
möjliga hänsyn till styrelsens yttrande och ska, inom två veckor efter att
yttrandet inkommit, i ett standardiserat elektroniskt format meddela sty
relsens ordförande om huruvida den kommer att hålla fast vid eller
ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översända det
ändrade utkastet till beslut.
8.
Om den behöriga tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 under
rättar styrelsens ordförande inom den period som avses i punkt 7 i
denna artikel om att den inte avser att följa styrelsens yttrande, helt
eller delvis, och tillhandahåller en relevant motivering, ska artikel 65.1
tillämpas.
▼B
Artikel 65
Tvistlösning genom styrelsen
1.
För att säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av denna
förordning i enskilda fall ska styrelsen anta ett bindande beslut i föl
jande fall:
a) ►C1 Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i arti
kel 60.4 har gjort en relevant och motiverad invändning mot ett
utkast till beslut av den ansvariga tillsynsmyndigheten och den an
svariga tillsynsmyndigheten inte har instämt i invändningen eller har
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▼B
avslagit denna invändning med motiveringen att den inte var relevant
eller motiverad. ◄ Det bindande beslutet ska avse alla ärenden som
är föremål för den relevanta och motiverade invändningen, särskilt
frågan om huruvida det föreligger en överträdelse av denna förord
ning.

b) Om det finns motstridiga åsikter om vilken av de berörda tillsynsmyn
digheterna som är behörig för det huvudsakliga verksamhetsstället.

c) Om en behörig tillsynsmyndighet inte begär ett yttrande från styrel
sen i de fall som avses i artikel 64.1, eller inte följer ett yttrande som
styrelsen avger enligt artikel 64. I detta fall får varje berörd tillsyns
myndighet eller kommissionen översända ärendet till styrelsen.

2.
Det beslut som avses i punkt 1 ska antas inom en månad efter det
att sakfrågan hänskjutits med två tredjedels majoritet av styrelsens le
damöter. Denna period får förlängas med ytterligare en månad med
hänsyn till sakfrågans komplexitet. Det beslut som avses i punkt 1
ska vara motiverat och riktat till den ansvariga tillsynsmyndigheten
och alla berörda tillsynsmyndigheter och ska vara bindande för dem.

3.
Om styrelsen inte har kunnat anta något beslut inom de perioder
som avses i punkt 2 ska den anta sitt beslut inom två veckor efter
utgången av den andra månad som avses i punkt 2 med enkel majoritet
av styrelsens ledamöter. Om styrelsens ledamöter är delade i frågan ska
beslutet antas i enlighet med ordförandens röst.

4.
De berörda tillsynsmyndigheterna ska inte anta något beslut om
den sakfråga som ingivits till styrelsen i enlighet med punkt 1 under de
perioder som avses i punkterna 2 och 3.

5.
Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål meddela de be
rörda tillsynsmyndigheterna det beslut som avses i punkt 1. Kommis
sionen ska informeras om detta. Beslutet ska utan dröjsmål offentliggö
ras på styrelsens webbplats efter att tillsynsmyndigheten har meddelat
det slutliga beslut som avses i punkt 6.

6.
Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller, allt efter omständighe
terna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska anta
sitt slutliga beslut på grundval av det beslut som avses i punkt 1 i den
här artikeln, utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter det att
styrelsen har meddelat sitt beslut. Den ansvariga tillsynsmyndigheten
eller, allt efter omständigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken kla
gomålet har ingetts ska underrätta styrelsen om vilken dag dess slutliga
beslut meddelas till den personuppgiftsansvarige respektive personupp
giftsbiträdet och den registrerade. De berörda tillsynsmyndigheternas
slutliga beslut ska antas i enlighet med bestämmelserna i artikel 60.7,
60.8 och 60.9. Det slutliga beslutet ska hänvisa till det beslut som avses
i punkt 1 i den här artikeln och ska precisera att det beslut som avses i
punkt 1 kommer att offentliggöras på styrelsens webbplats i enlighet
med punkt 5 i den här artikeln. Det beslut som avses i punkt 1 i den här
artikeln ska fogas till det slutliga beslutet.
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▼B
Artikel 66
Skyndsamt förfarande
1.
Under exceptionella omständigheter får en berörd tillsynsmyndig
het med avvikelse från den mekanism för enhetlighet som avses i ar
tiklarna 63, 64 och 65 eller det förfarande som avses i artikel 60 ome
delbart vidta provisoriska åtgärder avsedda att ha rättsverkan på det
egna territoriet och med förutbestämd varaktighet som inte överskrider
tre månader, om den anser att det finns ett brådskande behov av att
agera för att skydda registrerades rättigheter och friheter. Tillsynsmyn
digheten ska utan dröjsmål underrätta de andra berörda tillsynsmyndig
heterna, styrelsen och kommissionen om dessa åtgärder och om skälen
till att de vidtas.
2.
Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en åtgärd enligt punkt 1 och
anser att definitiva åtgärder skyndsamt måste antas, får den begära ett
brådskande yttrande eller ett brådskande bindande beslut från styrelsen;
den ska då motivera varför den begär ett sådant yttrande eller beslut.
3.
Om en behörig tillsynsmyndighet inte har vidtagit någon lämplig
åtgärd i en situation som kräver skyndsam handling för att skydda
registrerades rättigheter och friheter, får vilken tillsynsmyndighet som
helst begära ett brådskande yttrande eller, i tillämpliga fall, ett bråds
kande bindande beslut från styrelsen, varvid den ska motivera varför
den begär ett sådant yttrande eller beslut och varför åtgärden måste
vidtas skyndsamt.
4.
Genom undantag från artiklarna 64.3 och 65.2 ska ett brådskande
yttrande eller ett brådskande beslut enligt punkterna 2 och 3 i den här
artikeln antas inom två veckor med enkel majoritet av styrelsens leda
möter.

Artikel 67
Utbyte av information
Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte
att närmare ange tillvägagångssätten för elektroniskt utbyte av infor
mation mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter
och styrelsen, särskilt det standardiserade format som avses i artikel 64.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsför
farande som avses i artikel 93.2.

Avsnitt 3
Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 68
Europeiska dataskyddsstyrelsen
1.
Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) inrättas
härmed som ett unionsorgan och ska ha ställning som juridisk person.
2.

Styrelsen ska företrädas av sin ordförande.
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▼B
3.
Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per med
lemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive
företrädare.

4.
Om en medlemsstat har mer än en tillsynsmyndighet som ansvarar
för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning
ska en gemensam företrädare utses i enlighet med den medlemsstatens
nationella rätt.

5.
Kommissionen ska ha rätt att delta i styrelsens verksamhet och
möten utan rösträtt. Kommissionen ska utse en egen företrädare. Styrel
sens ordförande ska underrätta kommissionen om styrelsens verksamhet.

6.
I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen
endast ha rösträtt i fråga om beslut som rör principer och regler som är
tillämpliga på unionens institutioner, organ och byråer, och som i allt
väsentligt motsvarar dem i denna förordning.

Artikel 69
Oberoende
1.
Styrelsen ska vara oberoende när den fullgör sina uppgifter eller
utövar sina befogenheter i enlighet med artiklarna 70 och 71.

▼C1
2.
Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran
enligt artikel 70.1 och 70.2 ska styrelsen när den fullgör sina uppgifter
eller utövar sina befogenheter varken begära eller ta emot instruktioner
av någon.

▼B
Artikel 70
Styrelsens uppgifter
1.
Styrelsen ska se till att denna förordning tillämpas enhetligt. För
detta ändamål ska styrelsen, på eget initiativ eller i förekommande fall
på begäran av kommissionen, i synnerhet

a) övervaka och säkerställa korrekt tillämpning av denna förordning i
de fall som avses i artiklarna 64 och 65 utan att det påverkar de
nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter,

b) ge kommissionen råd i alla frågor som gäller skydd av personupp
gifter inom unionen, inklusive om eventuella förslag till ändring av
denna förordning,

c) ge kommissionen råd om format och förfaranden för informations
utbyte mellan personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och
tillsynsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser,
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▼B
d) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis beträffande
förfaranden för att radera länkar, kopior eller reproduktioner av
personuppgifter från allmänt tillgängliga kommunikationstjänster en
ligt artikel 17.2,

e) på eget initiativ eller på begäran av en av sina ledamöter eller av
kommissionen behandla frågor om tillämpningen av denna förord
ning och utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i
syfte att främja en enhetlig tillämpning av denna förordning,

f) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med
led e i denna punkt för att närmare ange kriterierna och villkoren för
profileringsbaserade beslut enligt artikel 22.2,

g) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med
led e i denna punkt för att konstatera sådana personuppgiftsinciden
ter och fastställa sådant onödigt dröjsmål som avses i artikel 33.1
och 33.2 och för de särskilda omständigheter under vilka en person
uppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde är skyldig att anmäla
personuppgiftsincidenten,

h) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med
led e i denna punkt angående de omständigheter under vilka en
personuppgiftsincident sannolikt kommer att leda till hög risk för
rättigheterna och friheterna för de fysiska personer som avses i
artikel 34.1,

i) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med
led e i denna punkt för att närmare ange kriterierna och kraven för
överföringar av personuppgifter på grundval av bindande företags
bestämmelser som personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträ
den följer samt ytterligare nödvändiga krav för att säkerställa skyd
det för personuppgifter för berörda registrerade enligt artikel 47,

j) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med
led e i denna punkt för att närmare ange kriterierna och villkoren för
överföring av personuppgifter på grundval av artikel 49.1,

k) utforma riktlinjer för tillsynsmyndigheterna i fråga om tillämpningen
av de åtgärder som avses i artikel 58.1, 58.2 och 58.3 och faststäl
landet av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83,

▼C1
l) se över den praktiska tillämpningen av riktlinjerna, rekommendatio
nerna och bästa praxisen,

▼B
m) utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med
led e i denna punkt för att fastställa gemensamma förfaranden för
fysiska personers rapportering av överträdelser av denna förordning
enligt artikel 54.2,
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▼B
n) främja utarbetandet av uppförandekoder och införandet av certifie
ringsmekanismer för dataskydd och sigill och märkningar för datas
kydd i enlighet med artiklarna 40 och 42,
▼C1
o) godkänna kriterierna för certifiering i enlighet med artikel 42.5 och
föra ett offentligt register över certifieringsmekanismer och sigill och
märkningar för dataskydd i enlighet med artikel 42.8 och över de
certifierade personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som
är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7,
p) godkänna de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera
certifieringsorgan som avses i artikel 43,
▼B
q) avge ett yttrande till kommissionen om de certifieringskrav som
avses i artikel 43.8,
r) avge ett yttrande till kommissionen om de symboler som avses i
artikel 12.7,
s) avge ett yttrande till kommissionen för bedömningen av adekvat
skyddsnivå i ett tredjeland eller en internationell organisation, in
klusive för bedömningen av huruvida ett tredjeland, ett territorium
eller en eller flera specificerade sektorer inom det tredjelandet, eller
en internationell organisation inte längre säkerställer en adekvat
skyddsnivå; i detta syfte ska kommissionen lämna all nödvändig
dokumentation till styrelsen, inklusive korrespondens med rege
ringen i tredjelandet, med avseende på tredjelandet, territoriet eller
den specificerade sektorn, eller till databehandlingssektorn i tredje
landet eller den internationella organisationen,
t) avge yttranden om utkast till beslut som läggs fram av tillsynsmyn
digheter inom den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 64.1,
i ärenden som ingivits i enlighet med artikel 64.2 och anta bindande
beslut i enlighet med artikel 65, inbegripet de fall som avses i
artikel 66,
u) främja samarbete och effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av
bästa praxis och information mellan tillsynsmyndigheterna,
v) främja gemensamma utbildningsprogram och underlätta personal
utbyte mellan tillsynsmyndigheterna och där så är lämpligt även
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella
organisationer,
w) främja utbyte av kunskap och dokumentation om lagstiftning om
och praxis för dataskydd med tillsynsmyndigheter för dataskydd i
hela världen.
x) avge yttranden över de uppförandekoder som utarbetas på unions
nivå i enlighet med artikel 40.9, och
y) föra ett offentligt elektroniskt register över tillsynsmyndigheters be
slut och domstolars avgöranden i frågor som hanteras inom meka
nismen för enhetlighet.
2.
När kommissionen begär rådgivning från styrelsen får den ange en
tidsfrist med hänsyn till hur brådskande ärendet är.
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▼B
3.
Styrelsen ska vidarebefordra sina yttranden, riktlinjer, rekommen
dationer och bästa praxis till kommissionen och till den kommitté som
avses i artikel 93, samt offentliggöra dem.
4.
När så är lämpligt ska styrelsen samråda med berörda parter och
ge dem möjlighet att yttra sig inom rimlig tid. styrelsen ska, utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 76, offentliggöra resultatet av samråds
förfarandet.

Artikel 71
Rapporter
1.
Styrelsen ska sammanställa en årsrapport om skydd av fysiska
personer vid behandling inom unionen och, i förekommande fall, i
tredjeländer och internationella organisationer. Rapporten ska offentlig
göras och översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
2.
Årsrapporten ska också innehålla en översikt över den praktiska
tillämpningen av de riktlinjer och rekommendationer och den bästa
praxis som avses i artikel 70.1 l liksom de bindande beslut som avses
i artikel 65.

Artikel 72
Förfarande
1.
Styrelsen ska fatta beslut med enkel majoritet av dess ledamöter,
om inte annat anges i denna förordning.
2.
Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels ma
joritet av sina ledamöter och fastställa sina arbetsformer.

Artikel 73
Ordförande
1.
Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice
ordförande bland sina ledamöter.
2.
Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem
år och kunna förnyas en gång.

Artikel 74
Ordförandens uppgifter
1.

Ordföranden ska ha i uppgift att

a) sammankalla till styrelsens möten och planera dagordningen,
b) meddela beslut som antas av styrelsen i enlighet med artikel 65 till den
ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna,
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▼B
c) se till att styrelsens uppgifter fullgörs i tid, särskilt i fråga om den
mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
2.
Fördelningen av uppgifter mellan ordföranden och de vice ordfö
randena ska fastställas i styrelsens arbetsordning.

Artikel 75
Sekretariatet
1.
Styrelsen ska förfoga över ett sekretariat som ska tillhandahållas
av Europeiska datatillsynsmannen.
2.
Sekretariatet ska utföra sina uppgifter enbart under ledning av
ordföranden för styrelsen.
3.
Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de
uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning ska följa se
parata rapporteringsvägar från den personal som utför de uppgifter som
Europeiska datatillsynsmannen tilldelas.
4.
När så är lämpligt ska styrelsen och Europeiska datatillsynsman
nen fastställa och offentliggöra ett samförståndsavtal för genomförande
av denna artikel, som fastställer villkoren för deras samarbete, och som
ska tillämpas på den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som
utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning.
5.
Sekretariatet ska förse styrelsen med analysstöd samt administra
tivt och logistiskt stöd.
6.

Sekretariatet ska särskilt ansvara för

a) styrelsens löpande arbete,
b) kommunikationen mellan styrelsens ledamöter, dess ordförande och
kommissionen,
c) kommunikationen med andra institutioner och med allmänheten,
d) användningen av elektroniska medel för intern och
kommunikation,

extern

e) översättning av relevant information,
f) förberedelser och uppföljning av styrelsens möten,
g) förberedelse, sammanställning och offentliggörande av yttranden, be
slut om lösning av tvister mellan tillsynsmyndigheter och andra tex
ter som antas av styrelsen.
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▼B
Artikel 76
Konfidentialitet
1.
Styrelsens överläggningar ska vara konfidentiella i de fall som
styrelsen bedömer detta vara nödvändigt, i enlighet med vad som anges
i dess arbetsordning.
2.
Tillgången till handlingar som skickas till styrelsens ledamöter, till
experter eller till företrädare för tredje part ska regleras av Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (1).

KAPITEL VIII

Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Artikel 77
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
1.
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsför
farande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen
av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna
förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet,
särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin
arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.
2.
Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska under
rätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad
resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt arti
kel 78.

Artikel 78
Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut
1.
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsför
farande eller prövningsförfarande utanför domstol ska varje fysisk eller
juridisk person ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bin
dande beslut rörande dem som meddelats av en tillsynsmyndighet.
▼C1
2.
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsför
farande eller prövningsförfarande utanför domstol, ska varje registrerad
person ha rätt till ett effektivt rättsmedel om den tillsynsmyndighet som
är behörig i enlighet med artiklarna 55 och 56 underlåter att behandla ett
klagomål eller att informera den registrerade inom tre månader om hur
arbetet med det klagomål som ingetts med stöd av artikel 77 fortskrider
eller om dess resultat.
▼B
3.
Talan mot en tillsynsmyndighet ska väckas vid domstolarna i den
medlemsstat där tillsynsmyndigheten har sitt säte.
4.
Om talan väcks mot ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet
och som föregicks av ett yttrande från eller beslut av styrelsen inom
ramen för mekanismen för enhetlighet ska tillsynsmyndigheten vidare
befordra detta yttrande eller beslut till domstolen.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj
2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommis
sionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
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▼B
Artikel 79
Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller
ett personuppgiftsbiträde
1.
Utan att det påverkar tillgängliga administrativa prövningsförfaran
den eller prövningsförfaranden utanför domstol, inbegripet rätten att
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77,
ska varje registrerad som anser att hans eller hennes rättigheter enligt
denna förordning har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes
personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med
denna förordning ha rätt till ett effektivt rättsmedel.
▼C1
2.
Talan mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgifts
biträde ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat där den person
uppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe.
Alternativt får sådan talan väckas vid domstolarna i den medlemsstat där
den registrerade har sin hemvist, såvida inte den personuppgiftsansva
rige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet i en medlemsstat som
agerar inom ramen för sina offentliga befogenheter.
▼B
Artikel 80
Företrädande av registrerade
1.
Den registrerade ska ha rätt att ge ett organ, en organisation eller
sammanslutning utan vinstsyfte, som har inrättats på lämpligt sätt i
enlighet med lagen i en medlemsstat, vars stadgeenliga mål är av all
mänt intresse och som är verksam inom området skydd av registrerades
rättigheter och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter,
i uppdrag att lämna in ett klagomål för hans eller hennes räkning, att
utöva de rättigheter som avses i artiklarna 77, 78 och 79 för hans eller
hennes räkning samt att för hans eller hennes räkning utöva den rätt till
ersättning som avses i artikel 82 om så föreskrivs i medlemsstatens
nationella rätt.
2.
Medlemsstaterna får föreskriva att ett organ, en organisation eller
en sammanslutning enligt punkt 1 i den här artikeln, oberoende av en
registrerads mandat, har rätt att i den medlemsstaten inge klagomål till
den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 77 och utöva de
rättigheter som avses i artiklarna 78 och 79 om organet, organisationen
eller sammanslutningen anser att den registrerades rättigheter enligt den
här förordningen har kränkts som en följd av behandlingen.

Artikel 81
Vilandeförklaring av förfaranden
1.
Om en behörig domstol i en medlemsstat har information om att
förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller behandling av samma
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i
en annan medlemsstat ska den kontakta denna domstol i den andra
medlemsstaten för att bekräfta förekomsten av sådana förfaranden.
▼C1
2.
Om förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller behandling av
samma personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde pågår i en
domstol i en annan medlemstat får alla andra behöriga domstolar än
den där förfarandena först inleddes vilandeförklara sina förfaranden.
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3.
Om dessa förfaranden prövas i första instans får varje domstol,
utom den vid vilken förfarandena först inleddes, också förklara sig
obehörig på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken
förfarandena först inleddes är behörig att pröva de berörda förfarandena
och dess lagstiftning tillåter förening av dessa.

Artikel 82
Ansvar och rätt till ersättning
1.
Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till
följd av en överträdelse av denna förordning ska ha rätt till ersättning
från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den
uppkomna skadan.

2.
Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska
ansvara för skada som orsakats av behandling som strider mot denna
förordning. Ett personuppgiftsbiträde ska ansvara för skada uppkommen
till följd av behandlingen endast om denne inte har fullgjort de skyl
digheter i denna förordning som specifikt riktar sig till personuppgifts
biträden eller agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansva
riges lagenliga anvisningar.

3.
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska
undgå ansvar enligt punkt 2 om den visar att den inte på något sätt
är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.

4.
Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgifts
biträde, eller både en personuppgiftsansvarig och ett personuppgifts
biträde, har medverkat vid samma behandling, och om de enligt punk
terna 2 och 3 är ansvariga för eventuell skada som behandlingen orsakat
ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hållas an
svarig för hela skadan för att säkerställa att den registrerade får effektiv
ersättning.

5.
Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i
enlighet med punkt 4, har betalat full ersättning för den skada som
orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
ha rätt att från de andra personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträdena som medverkat vid samma behandling återkräva den del av
ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet
med de villkor som fastställs i punkt 2.

6.
Domstolsförfaranden för utövande av rätten till ersättning ska tas
upp vid de domstolar som är behöriga enligt den nationella rätten i den
medlemsstat som avses i artikel 79.2.

Artikel 83
Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter
1.
Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administ
rativa sanktionsavgifter i enlighet med denna artikel för sådana över
trädelser av denna förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje
enskilt fall är effektivt, proportionellt och avskräckande.
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2.
Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende på omständighe
terna i det enskilda fallet, påföras utöver eller i stället för de åtgärder
som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid beslut om huruvida administra
tiva sanktionsavgifter ska påföras och om beloppet för de administrativa
sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till
följande:
a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beak
tande av den aktuella uppgiftsbehandlingens karaktär, omfattning
eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada som de
har lidit.
b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.
c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet har vidtagit för att lindra den skada som de registrerade har
lidit.
d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personupp
giftsbiträdet med beaktande av de tekniska och organisatoriska åt
gärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32.
e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgifts
ansvarige eller personuppgiftsbiträdet gjort sig skyldig till.
f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till
rätta med överträdelsen och minska dess potentiella negativa effekter.
g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen.
h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kän
nedom, särskilt huruvida och i vilken omfattning den personuppgifts
ansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen.
i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den be
rörda personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vad gäller
samma sakfråga, efterlevnad av dessa åtgärder.
j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40
eller godkända certifieringsmekanismer i enlighet med artikel 42.
k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är till
lämplig på omständigheterna i fallet, såsom ekonomisk vinst som
görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom överträ
delsen.
3.
Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, med
avseende på en och samma eller sammankopplade uppgiftsbehandlingar,
uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder flera av bestämmelserna i
denna förordning får den administrativa sanktionsavgiftens totala belopp
inte överstiga det belopp som fastställs för den allvarligaste överträdel
sen.
4.
Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med
punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till
10 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 2 % av
den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende
på vilket värde som är högst:
a) Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter
enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43.
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b) Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43.
c) Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4.
5.
Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med
punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till
20 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av
den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende
på vilket värde som är högst:
a) De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för
samtycke, enligt artiklarna 5, 6, 7 och 9.
b) Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22.
c) Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller
en internationell organisation enligt artiklarna 44–49.
d) Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som
antagits på grundval av kapitel IX.
e) Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller
permanent begränsning av behandling av uppgifter eller ett beslut om
att avbryta uppgiftsflödena som meddelats av tillsynsmyndigheten i
enlighet med artikel 58.2 eller underlåtelse att ge tillgång till upp
gifter i strid med artikel 58.1.
6.
Vid underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från tillsyns
myndigheten i enlighet med artikel 58.2 ska det i enlighet med punkt 2 i
den här artikeln påföras administrativa sanktionsavgifter på upp
till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 %
av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, bero
ende på vilket värde som är högst:
7.
Utan att det påverkar tillsynsmyndigheternas korrigerande befo
genheter enligt artikel 58.2 får varje medlemsstat fastställa regler för
huruvida och i vilken utsträckning administrativa sanktionsavgifter kan
påföras offentliga myndigheter och organ som är inrättade i medlems
staten.
8.
Tillsynsmyndighetens utövande av sina befogenheter enligt denna
artikel ska omfattas av lämpliga rättssäkerhetsgarantier i enlighet med
unionsrätten och medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet effektiva
rättsmedel och rättssäkerhet.
9.
Om det i medlemsstatens rättssystem inte finns några föreskrifter
om administrativa sanktionsavgifter får den här artikeln tillämpas så att
förfarandet inleds av den behöriga tillsynsmyndigheten och sanktions
avgifterna sedan utdöms av behörig nationell domstol, varvid det säker
ställs att rättsmedlen är effektiva och har motsvarande verkan som de
administrativa sanktionsavgifter som påförs av tillsynsmyndigheter. De
sanktionsavgifter som påförs ska i alla händelser vara effektiva, pro
portionella och avskräckande. Dessa medlemsstater ska till kommissio
nen anmäla de bestämmelser i deras lagstiftning som de antar i enlighet
med denna punkt senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla
eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar som berör dem.
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Artikel 84
Sanktioner
1.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om andra sanktioner för
överträdelser av denna förordning, särskilt för överträdelser som inte
är föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83, och
vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Dessa
sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser
i sin lagstiftning som den antar i enlighet med punkt 1 senast den 25 maj
2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör
dem.

KAPITEL IX

Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer
Artikel 85
Behandling och yttrande- och informationsfriheten
1.
Medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i enlighet
med denna förordning med yttrande- och informationsfriheten, inbegri
pet behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt,
konstnärligt eller litterärt skapande.

2.
Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för journalistiska
ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande, fast
ställa undantag eller avvikelser från kapitel II (principer), kapitel III (den
registrerades rättigheter), kapitel IV (personuppgiftsansvarig och person
uppgiftsbiträde), kapitel V (överföring av personuppgifter till tredjelän
der eller internationella organisationer), kapitel VI (oberoende tillsyns
myndigheter), kapitel VII (samarbete och enhetlighet) och kapitel IX
(särskilda situationer vid behandling av personuppgifter) om dessa är
nödvändiga för att förena rätten till integritet med yttrande- och
informationsfriheten.

3.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser
i sin lagstiftning som den antagit i enlighet med punkt 2, samt utan
dröjsmål anmäla eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar
som berör dem.

Artikel 86
Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar
Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet
eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift
av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet
med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som myndig
heten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman
allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till
skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning.
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Artikel 87
Behandling av nationella identifikationsnummer
Medlemsstaterna får närmare bestämma på vilka särskilda villkor ett
nationellt identifikationsnummer eller något annat vedertaget sätt för
identifiering får behandlas. Ett nationellt identifikationsnummer eller
ett annat vedertaget sätt för identifiering ska i sådana fall endast använ
das med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades
rättigheter och friheter enligt denna förordning.

Artikel 88
Behandling i anställningsförhållanden
1.
Medlemsstaterna får i lag eller i kollektivavtal fastställa mer spe
cifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid
behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, sär
skilt när det gäller rekrytering, genomförande av anställningsavtalet in
klusive befrielse från i lag eller kollektivavtal stadgade skyldigheter,
ledning, planering och organisering av arbetet, jämställdhet och mång
fald i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt skydd av
arbetsgivarens eller kundens egendom men också när det gäller att såväl
kollektivt som individuellt utöva och komma i åtnjutande av rättigheter
och förmåner som är knutna till anställningen samt att avsluta anställ
ningsförhållandet.

2.
Dessa regler ska innehålla lämpliga och specifika åtgärder för att
skydda den registrerades mänskliga värdighet, berättigade intressen och
grundläggande rättigheter, varvid hänsyn särskilt ska tas till insyn i
behandlingen, överföring av personuppgifter inom en koncern eller en
grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet samt
övervakningssystem på arbetsplatsen.

3.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser
i sin lagstiftning som den antar i enlighet med punkt 1 senast den 25 maj
2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör
dem.

Artikel 89
Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål
1.
Behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska omfattas
av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med denna förordning för den
registrerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa
att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se till att
särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får
inbegripa pseudonymisering, under förutsättning att dessa ändamål kan
uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare
behandling av uppgifter som inte medger eller inte längre medger iden
tifiering av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet.
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2.
Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål får det i unionsrätten eller
i medlemsstaternas nationella rätt föreskrivas undantag från de rättighe
ter som avses i artiklarna 15, 16, 18 och 21 med förbehåll för de villkor
och skyddsåtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträck
ning som sådana rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller
mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen, och sådana undan
tag krävs för att uppnå dessa ändamål.
3.
Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt in
tresse får det i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt fö
reskrivas om undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 15, 16,
18, 19, 20 och 21 med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som
avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträckning som sådana rättig
heter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att
uppfylla de särskilda ändamålen, och sådana undantag krävs för att
uppnå dessa ändamål.
4.
Om behandling enligt punkterna 2 och 3 samtidigt har andra än
damål, ska undantagen endast tillämpas på behandling för de ändamål
som avses i dessa punkter.

Artikel 90
Tystnadsplikt
1.
Medlemsstaterna får anta särskilda bestämmelser för att fastställa
tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt artikel 58.1 e och f gentemot
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som enligt unions
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fast
ställts av behöriga nationella organ omfattas av tystnadsplikt eller andra
motsvarande former av förbud mot att lämna ut uppgifter, om det är
nödvändigt och står i proportion till vad som behövs för att förena rätten
till skydd för personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa bestämmelser
ska endast tillämpas med avseende på personuppgifter som den person
uppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har erhållit i samband
med en verksamhet som omfattas av denna tystnadsplikt.
2.
Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser
den har antagit i enlighet med punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt
utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem.

Artikel 91
Befintliga bestämmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa
samfund
1.
Om kyrkor och religiösa samfund eller gemenskaper i en med
lemsstat vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning tillämpar
övergripande bestämmelser om skyddet av fysiska personer i samband
med behandling, får sådana befintliga bestämmelser fortsätta att till
lämpas under förutsättning att de görs förenliga med denna förordning.
2.
Kyrkor och religiösa samfund som tillämpar övergripande bestäm
melser i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska vara föremål för
kontroll av en oberoende tillsynsmyndighet som kan vara specifik, för
utsatt att den uppfyller de villkor som fastställs i kapitel VI i denna
förordning.
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KAPITEL X

Delegerade akter och genomförandeakter
Artikel 92
Utövande av delegeringen
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12.8
och artikel 43.8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den
24 maj 2016.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12.8 och arti
kel 43.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet
som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det
att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett
senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av dele
gerade akter som redan har trätt i kraft.
4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt
delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 12.8 och artikel 43.8 ska
träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort
invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader
från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om
både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna
period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets
initiativ.

Artikel 93
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska
vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU)
nr 182/2011.
2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU)
nr 182/2011 tillämpas.
3.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU)
nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i samma förordning, tillämpas.

KAPITEL XI

Slutbestämmelser
Artikel 94
Upphävande av direktiv 95/46/EG
1.
Direktiv 95/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med
den 25 maj 2018.
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2.
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvis
ningar till denna förordning. Hänvisningar till arbetsgruppen för skydd
av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som
inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ska anses som hänvis
ningar till Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättas genom denna
förordning.

Artikel 95
Förhållande till direktiv 2002/58/EG
Denna förordning ska inte innebära några ytterligare förpliktelser för
fysiska eller juridiska personer som behandlar personuppgifter inom
ramen för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kom
munikationstjänster i allmänna kommunikationsnät i unionen, när det
gäller områden inom vilka de redan omfattas av särskilda skyldigheter
för samma ändamål i enlighet med direktiv 2002/58/EG.

Artikel 96
Förhållande till tidigare ingångna avtal
De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredje
länder eller internationella organisationer som ingicks av medlemssta
terna före den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i
dess lydelse innan detta datum, ska fortsätta att gälla tills de ändras,
ersätts eller återkallas.

Artikel 97
Kommissionsrapporter
▼C2
1.
Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommis
sionen överlämna en rapport om utvärderingen och översynen av denna
förordning till Europaparlamentet och rådet.
▼B
2.
Inom ramen för de utvärderingar och översyner som avses i punkt
1 ska kommissionen särskilt undersöka hur följande bestämmelser till
lämpas och fungerar:
a) Kapitel V om överföring av personuppgifter till tredjeländer och
internationella organisationer, särskilt när det gäller beslut som an
tagits enligt artikel 45.3 i den här förordningen och beslut som
antagits på grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG.
b) Kapitel VII om samarbete och enhetlighet.
3.
Med avseende på tillämpningen av punkt 1 får kommissionen
begära information från medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna.
4.
Kommissionen ska när den utför de utvärderingar och översyner
som avses i punkterna 1 och 2 ta hänsyn till ståndpunkter och slutsatser
från Europaparlamentet, rådet och andra relevanta organ och källor.
5.
Kommissionen ska om nödvändigt överlämna lämpliga förslag om
ändring av denna förordning, med särskild hänsyn till informationstek
nikens utveckling och mot bakgrund av tendenserna inom informations
samhället.
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Artikel 98
Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd
Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram lagstiftningsförslag i
syfte att ändra andra unionsrättsakter om skydd av personuppgifter, för
att säkerställa ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer
med avseende på behandling. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna
om skyddet för fysiska personer i samband med behandling som utförs
av unionens institutioner, organ och byråer samt om det fria flödet av
sådana uppgifter.
Artikel 99
Ikraftträdande och tillämpning
1.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2.

Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.

