Португалия, в съответствие със съображение 127 френските и португалските надзорни
органи имат правото да решат кой надзорен орган да разгледа въпроса.
Според ОРЗД се изисква водещите и засегнатите надзорни органи да си сътрудничат,
като обръщат дължимото внимание на становищата си, за да се гарантира, че въпросът
ще се разследва и реши по задоволителен и за двете страни начин и че ще бъде
намерено ефективно решение за субектите на данни. Надзорните органи следва да
правят опити за постигането на взаимно приемлив курс на действие. Към официалния
механизъм за съгласуваност следва да се прибягва само когато сътрудничеството не
даде взаимно приемлив резултат.
Взаимното приемане на решенията може да се прилага за материално-правните
заключения, но също така за възприетия курс на действие, в това число дейностите по
прилагане (например пълно разследване или разследване с ограничен обхват). То може
да се прилага и за решение даден случай да не се разглежда в съответствие с ОРЗД,
например поради официална политика на приоритизиране или защото има други
засегнати органи, както е описано по-горе.
Консенсусът и добрата воля на надзорните органи са от съществена важност, за да се
постигне успех в процеса на сътрудничество и съгласуваност в съответствие с ОРЗД.
3.2

Обработване на местно равнище

Дейността по обработване на данни на местно равнище не попада под действието на
разпоредбите за сътрудничество и съгласуваност на ОРЗД. Надзорните органи ще се
съобразяват с компетентността на другите да разглеждат дейността по обработването
на данни на местно равнище. Извършваното от публичните органи обработване също
винаги ще се разглежда на „местно равнище“.
3.3

Дружества, които не са установени в ЕС

Механизмът за сътрудничество и съгласуваност в рамките на ОРЗД е приложим само
за администратори с място или места на установяване в рамките на Европейския съюз.
Ако дружеството няма място на установяване в рамките на ЕС, единствено наличието
на представител в държава членка не води до прилагането на механизма „обслужване
на едно гише“. Това означава, че администратори без никакво място на установяване в
ЕС трябва да работят с местните надзорни органи във всяка държава членка, в която
осъществяват дейност, посредством техния местен представител.
Съставено в Брюксел на 13 декември 2016 година.
За Работната група
Председател
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Последно преразгледано и прието на 5 април 2017 г.
За Работната група
Председател
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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ПРИЛОЖЕНИЕ — Насочващи въпроси за определянето на водещия надзорен орган
Осъществява ли администраторът или обработващият лични данни
трансгранично обработване на лични данни?

1.
а.

Да, ако:


администраторът или обработващият лични данни е установен в повече от
една държава членка; и
обработването на лични данни се осъществява в контекста на дейностите на
места на установяване в повече от една държава членка.



 В този случаи премини към раздел 2.
б.



Да, ако:
обработването на лични данни се осъществява в контекста на дейностите на
единственото място на установяване на администратора на данни или
обработващия лични данни в Съюза, но:
засяга съществено или е вероятно да засегне съществено физически лица в
повече от една държава членка.

 В този случай водещият орган е органът по единственото място на установяване на
администратора или обработващия лични данни в една държава членка. Логично
това трябва да е основното място на установяване на администратора или
обработващия лични данни, тъй като е неговото единствено място на установяване.
Как се определя „водещият надзорен орган“?

2.
а.

В случай, касаещ само администратор:
i.

определяне на мястото на централно управление на администратора в ЕС;

ii.

надзорният орган на държавата, в която се намира централното
управление, е водещият орган на администратора;

въпреки това:
iii.

б.

ако решенията по отношение на целите и средствата на обработването се
вземат на друго място на установяване в ЕС и въпросното място на
установяване има правомощията да прилага тези решения, тогава водещият
орган е органът, намиращ се в държавата по мястото на установяване.

В случай, касаещ администратор и обработващ лични данни:
i.

проверява се дали администраторът е установен в ЕС и дали механизмът
„обслужване на едно гише“ важи за него. В такъв случай,
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в.

ii.

определя се водещият надзорен орган на администратора. Този орган ще
бъде също така водещ надзорен орган за обработващия лични данни.

iii.

Компетентният надзорният орган (който не е водещият) на
обработващия лични данни ще бъде „засегнат орган“ — вж. точка 3 подолу.

В случай, касаещ само обработващ лични данни:
i.

определя се мястото на централно управление на обработващия лични
данни в ЕС;

ii.
ако обработващият лични данни няма централно управление в ЕС, тогава
се определя мястото на установяване в ЕС, където се осъществяват основните
дейности по обработване на обработващия лични данни.
г.

В случай на съвместни администратори:
i. проверява се дали съвместните администратори са установени в ЕС;
ii. измежду местата на установяване, където се вземат решенията по отношение
на целите и средствата на обработването, се определя мястото на установяване,
което има правомощията да прилага тези решения по отношение на всички
съвместни администратори. Тогава това място на установяване ще се счита за
основното място на установяване за целите на обработването, извършвано от
съвместните администратори. Водещият орган е този, който се намира в
държавата по това място на установяване.
Има ли „засегнати надзорни органи“?

3.

Даден орган е „засегнат орган“:


когато администраторът или обработващият лични данни има място на
установяване на своята територия; или



когато субектите на данни на неговата територия са засегнати съществено или е
вероятно да бъдат засегнати съществено от обработването; или



когато конкретен орган е получил жалба.
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Ако отговорът е да и ако обработването засяга съществено или е вероятно да
засегне съществено субекти на данни в повече от една държава членка,
водещият надзорен орган е надзорният орган по въпросното единствено място
на установяване.
Има ли седалище в ЕС?
o Ако отговорът е да, каква е неговата роля, вземат ли се в рамките на това
място на установяване решения по отношение на целите и средствата на
обработването и има ли това място на установяване правомощия за
прилагане на решенията относно дейността по обработване?
o Ако отговорът е не, има ли други места на установяване, където:





се вземат решения относно стопански дейности, включващи
обработване на данни?
реално са съсредоточени правомощията за прилагане на решенията?
се помещава директорът (или директорите), носещ отговорност за
цялостното управление на дейността по трансгранично обработване?
администраторът или обработващият лични данни е регистриран
като дружество, ако става дума за една-единствена територия?

DZdk_hij_^_ey\h^_sbylgZ^ahj_ghj]ZgaZh[jZ[hl\Zsbebqgb^Zggb"
Регламентът позволява да се възползват от механизма „обслужване на едно гише“ също
така обработващи лични данни, които попадат под действието на регламента и имат
места на установяване в повече от една държава членка.
В член 4, параграф 16, буква б) е предвидено, че основното място на установяване на
обработващия лични данни ще бъде мястото на централното му управление в ЕС или,
ако няма централно управление в ЕС, мястото на установяване в ЕС, където се
осъществяват основните дейности по обработване.
В съответствие със съображение 36 обаче в случаи, включващи както администратор,
така и обработващ лични данни, компетентният водещ надзорен орган ще бъде
водещият надзорен орган на администратора. В този случай надзорният орган на
обработващия лични данни се счита за „засегнат надзорен орган“ и следва да участва в
процедурата за сътрудничество.
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