Jedenasta sesja plenarna: wytyczne w sprawie kodeksów postępowania, załącznik do
wytycznych w sprawie akredytacji, załącznik do wytycznych w sprawie certyfikacji

Bruksela, 5 czerwca - 4 czerwca organy ochrony danych z EOG oraz Europejski Inspektor
Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD), spotkali się na
jedenastej sesji plenarnej. Podczas sesji plenarnej omówiono szeroki zakres tematów.

Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania
EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie kodeksów postępowania. Po
publicznych konsultacjach w tekście zawarto punkty wyjaśniające. Celem niniejszych
wytycznych jest zapewnienie praktycznych wskazówek i pomocy interpretacyjnej w
odniesieniu do stosowania art. 40 i 41 RODO. Wytyczne mają pomóc w wyjaśnieniu procedur
i zasad związanych z przedkładaniem, zatwierdzaniem i publikowaniem kodeksów
postępowania zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Wytyczne te powinny
ponadto ustanawiać jasne ramy dla wszystkich właściwych organów nadzorczych, Rady i
Komisji w celu spójnej oceny kodeksów postępowania i usprawnienia procedur związanych z
procesem oceny.

Załącznik do wytycznych w sprawie akredytacji
EROD przyjęła ostateczną wersję załącznika do wytycznych w sprawie akredytacji po
przeprowadzeniu konsultacji publicznych. Tekst został zweryfikowany w celu zwiększenia
przejrzystości. Celem wytycznych jest dostarczenie wskazówek, jak interpretować i wdrażać
przepisy art. 43 RODO. W szczególności mają one pomóc państwom członkowskim, organom
nadzorczym oraz krajowym jednostkom akredytującym ustanowić spójną i zharmonizowaną
podstawę dla akredytacji podmiotów certyfikujących, które wydają certyfikaty zgodnie z
RODO. Załącznik zawiera wytyczne w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących akredytacji
jednostek certyfikujących, które mają zostać ustanowione przez organy nadzorcze. Te
dodatkowe wymagania, zanim zostaną przyjęte przez organy nadzorcze, należy przedłożyć
EROD do zatwierdzenia zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. c).*

Załącznik do wytycznych w sprawie certyfikacji
EROD przyjęła ostateczną wersję załącznika 2 do wytycznych w sprawie certyfikacji. Po
konsultacjach społecznych pewne aspekty zostały dodane do niektórych sekcji, np. kryteria
dotyczące obowiązku administratora /podmiotu przetwarzającego do wyznaczenia inspektora
ochrony danych i obowiązku prowadzenia ewidencji czynności przetwarzania. Głównym celem
niniejszych wytycznych jest określenie nadrzędnych kryteriów, które mogą być istotne dla
wszystkich rodzajów mechanizmów certyfikacji wydawanych zgodnie z art. 42 i art. 43 RODO.
Załącznik określa tematy, które organy nadzorcze oraz EROD będą brać pod uwagę i ubiegać

się o zatwierdzenie kryteriów certyfikacji dla mechanizmu certyfikacji. Lista nie jest
wyczerpująca, ale przedstawia ograniczona liczbę najważniejszych tematów do rozważenia. *

Informacje dla redaktorów:

* W ramach kolejnego kroku, zanim konkretne przypadki dotyczące certyfikacji i akredytacji
będą mogły być omówione na poziomie EROD, EROD przygotowuje procedurę mającą na celu
ułatwienie wydawania spójnych i terminowych opinii na temat projektów decyzji organów
nadzorczych i zatwierdzanie europejskich znaków jakości ochrony danych.

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają
niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania
oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

