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Európsky výbor pre ochranu údajov,

so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,

PRIJAL TIETO USMERNENIA

1 ÚVOD

Všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679), ktoré nadobúda účinnosť
25. mája 2018, sa ustanovuje rámec modernizácie, zodpovednosti a dodržiavania základných práv na
ochranu údajov v Európe. Rozsah opatrení na uľahčenie dodržiavania súladu s ustanoveniami
všeobecného nariadenia o ochrane údajov je stredobodom tohto nového rámca. K tým patria povinné
požiadavky pri osobitných okolnostiach (vrátane vymenúvania zodpovedných osôb a vykonávania
posúdení vplyvu na ochranu údajov) a dobrovoľné opatrenia, ako sú kódexy správania a certifikačné
mechanizmy.

Súčasťou vytvorenia mechanizmov certifikácie a pečatí a značiek ochrany údajov sa článkom 43 ods. 1
všeobecného nariadenia o ochrane údajov od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby boli
certifikačné subjekty vydávajúce certifikáciu podľa článku 42 ods. 1 akreditované jedným príslušným
dozorným orgánom alebo národným akreditačným orgánom, či oboma orgánmi. Ak akreditáciu
vykonáva národný akreditačný orgán v súlade s normou ISO/IEC 17065/2012, musia sa uplatňovať aj
dodatočné požiadavky stanovené príslušným dozorným orgánom.

Zmysluplné certifikačné mechanizmy môžu posilniť súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov
a zlepšiť transparentnosť pre dotknuté osoby a vo vzťahoch medzi podnikmi (B2B), napríklad medzi
prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia údajov budú mať
úžitok z potvrdenia nezávislou treťou stranou na účely preukázania súladu ich spracovateľských
operácií.1

V tejto súvislosti Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) pripúšťa, že je nevyhnutné stanoviť
usmernenia týkajúce sa akreditácie. Osobitná hodnota a účel akreditácie spočíva v skutočnosti, že
poskytuje spoľahlivé vyhlásenie o odbornej spôsobilosti certifikačných subjektov, ktoré umožňuje
vytvárať dôveru v certifikačné mechanizmy.

Cieľom usmernení je poskytovať poradenstvo o spôsobe vykladania a vykonávania ustanovení
článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Predovšetkým sa zameriavajú na pomoc
členským štátom, dozorným orgánom a národným akreditačným orgánom pri zostavení jednotného,
harmonizovaného východiska na akreditáciu certifikačných subjektov, ktoré vydávajú certifikáciu
v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

1 V odôvodnení 100 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uvádza, že vytvorenie mechanizmov certifikácie
môže zlepšiť transparentnosť a posilniť súlad s nariadením a umožní dotknutým osobám posúdiť úroveň ochrany
údajov v prípade relevantných produktov a služieb.
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2 ROZSAH PÔSOBNOSTI USMERNENÍ

V týchto usmerneniach:

 sa stanovuje účel akreditácie v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 sa objasňujú spôsoby, ktoré sú dostupné na akreditáciu certifikačných subjektov podľa

článku 43 ods. 1, a určujú sa hlavné otázky na zváženie,
 sa stanovuje rámec na vytvorenie dodatočných akreditačných požiadaviek, ak má akreditáciu

na starosti národný akreditačný orgán,
 sa stanovuje rámec na vytvorenie akreditačných požiadaviek, ak má akreditáciu na starosti

dozorný orgán.

Usmernenia nepredstavujú procedurálnu príručku na akreditáciu certifikačných subjektov v súlade so
všeobecným nariadením o ochrane údajov. Nevytvárajú nový technický predpis na akreditáciu
certifikačných subjektov na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Usmernenia sú určené pre:

 členské štáty, ktoré musia zabezpečiť, aby akreditáciu certifikačných subjektov vykonával
dozorný orgán a/alebo národný akreditačný orgán,

 národný akreditačný orgán, ktorý vykonáva akreditáciu certifikačných subjektov podľa
článku 43 ods. 1 písm. b),

 príslušný dozorný orgán, ktorý určuje „dodatočné požiadavky“ k požiadavkám normy
ISO/IEC 17065/20122, ak akreditáciu uskutočňuje národný akreditačný orgán podľa
článku 43 ods. 1 písm. b),

 EDPB pri vydávaní stanoviska k akreditačným požiadavkám príslušného dozorného orgánu
a pri ich schvaľovaní podľa článku 43 ods. 3, článku 70 ods. 1 písm. p) a článku 64 ods. 1
písm. c),

 príslušný dozorný orgán, ktorý určuje akreditačné požiadavky, ak akreditáciu vykonáva
dozorný orgán podľa článku 43 ods. 1 písm. a),

 ostatné zainteresované strany, ako sú potenciálne certifikačné subjekty alebo vlastníci
certifikačných schém, ktorí zabezpečujú certifikačné kritéria a postupy3.

Vymedzenie pojmov

Cieľom tohto vymedzenia pojmov je podporiť jednotné pochopenie základných prvkov akreditačného
postupu. Mali by sa považovať za referenčné body a nevyvolávajú žiaden nárok byť nenapadnuteľné.
Toto vymedzenie pojmov je založené na existujúcom regulačnom rámci a normách, predovšetkým na
relevantných ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane údajov a normy ISO/IEC 17065/2012.

Na účely týchto usmernení sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

2 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu: Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány vykonávajúce
certifikáciu výrobkov, procesov a služieb.
3 Vlastník schémy je identifikovateľná organizácia, ktorá pripravila certifikačné kritériá a požiadavky, na základe
ktorých sa má posudzovať zhoda. Akreditáciu má organizácia, ktorá vykonáva posudzovania (článok 43 ods. 4),
na základe požiadaviek certifikačnej schémy, a vydáva certifikáty (t. j. certifikačný subjekt známy aj ako orgán
posudzovania zhody). Organizácia vykonávajúca posudzovania môže byť tou istou organizáciou, ktorá schému
vytvorila a vlastní ju, ale môžu existovať situácie, kde jedna organizácia schému vlastní a iná (alebo viac ako jedna
iná) uskutočňuje posudzovania.
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„akreditácia“ certifikačných subjektov, pozri časť 3 o výklade akreditácie na účely článku 43
všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

„dodatočné požiadavky“ sú požiadavky stanovené dozorným orgánom, ktorý je príslušný, na základe
ktorých sa uskutočňuje akreditácia4,

„certifikácia“ je posudzovanie a nestranné potvrdenie tretej strany5, ktoré preukázalo splnenie
certifikačných kritérií,

„certifikačný subjekt“ je orgán6 posudzovania zhody7 tretej strany, ktorý riadi certifikačné
mechanizmy8,

„certifikačná schéma“ je certifikačný systém súvisiaci s určenými výrobkami, procesmi a službami, na
ktoré sa uplatňujú rovnaké určené požiadavky, osobitné pravidlá a postupy,9

„kritériá“ alebo certifikačné kritériá sú kritériá, na základe ktorých sa uskutočňuje certifikácia
(posudzovanie zhody),10

„národný akreditačný orgán“ je jediný orgán v členskom štáte vymenovaný podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci,
ktorú mu udelil štát11.

3 VÝKLAD „AKREDITÁCIE“ NA ÚČELY ČLÁNKU 43 VŠEOBECNÉHO
NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV

Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa „akreditácia“ nevymedzuje. V článku 2 ods. 10
nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú všeobecné požiadavky na akreditácie, sa akreditácia
vymedzuje ako

„potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa
požiadavky vykonávať špecifické činnosti posudzovania zhody stanovené harmonizovanými normami
a v prípade potreby akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných
sektorových systémoch“

Podľa normy ISO/IEC 17011

„akreditáciou sa rozumie potvrdenie tretej strany súvisiace s orgánom posudzovania zhody, ktorý
vyjadril formálne preukázanie svojej spôsobilosti vykonávať osobitné úlohy posudzovania zhody.“

V článku 43 ods. 1 sa uvádza:

4 Článok 43 ods. 1, 3 a 6.
5 Upozorňujeme, že podľa normy ISO 17000 sa potvrdenie (certifikácia) tretej strany „uplatňuje na všetky
predmety posudzovania zhody“ (5.5) „okrem samotných orgánov posudzovania zhody, na ktoré sa uplatňuje
akreditácia“ (5.6).
6 Činnosť posudzovania zhody tretej strany uskutočňuje organizácia, ktorá je nezávislá od osoby alebo
organizácie, ktoré predmet poskytujú, a od záujmov používateľov súvisiacich s týmto predmetom, pozri normu
ISO 17000, 2.4.
7 Pozri normu ISO 17000, 2.5: „orgán, ktorý vykonáva služby posudzovania zhody“; ISO 17011: „orgán, ktorý
vykonáva služby posudzovania zhody“ a ktorý môže podliehať akreditácii“; ISO 17065, 3.12.
8 Článok 42 ods. 1, článok 42 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
9 Pozri 3.9 v spojení s prílohou B k norme ISO 17065.

10 Pozri článok 42 ods. 5.
11 Pozri článok 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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„Bez toho, aby boli dotknuté úlohy a právomoci príslušného dozorného orgánu podľa článkov 57 a 58,
certifikačné subjekty, ktoré majú primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane údajov,
vydajú a obnovia certifikáciu po tom, ako informujú dozorný orgán, aby mu umožnili uplatniť jeho
právomoci podľa článku 58 ods. 2 písm. h). Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto certifikačné
subjekty akreditované jedným či oboma z nasledujúcich orgánov:

(a) dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56;
(b) národným akreditačným orgánom vymenovaným v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (20) v súlade s EN-ISO/IEC 17065/2012 a s
dodatočnými požiadavkami stanovenými dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa
článku 55 alebo 56.“

S ohľadom na všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa akreditačné požiadavky budú riadiť:

 normou ISO/IEC 17065/2012 a „dodatočnými požiadavkami“, stanovenými dozorným
orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 43 ods. 1 písm. b), ak akreditáciu vykonáva národný
akreditačný orgán a dozorný orgán, ak akreditáciu vykonáva sám.

V oboch prípadoch sa konsolidované požiadavky musia týkať požiadaviek uvedených v článku 43
ods. 2.

EDPB potvrdzuje, že účelom akreditácie je poskytnúť spoľahlivé vyhlásenie o odbornej spôsobilosti
orgánu vykonávať certifikáciu (činnosti posudzovania zhody)12. Akreditáciou sa z hľadiska všeobecného
nariadenia o ochrane údajov rozumie:

potvrdenie13 národného akreditačného orgánu a/alebo dozorného orgánu, že certifikačný subjekt14 je
spôsobilý na vykonávanie certifikácie podľa článkov 42 a 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
pri zohľadnení normy ISO/IEC 17065/2012 a dodatočných požiadaviek stanovených dozorným
orgánom a/alebo výborom.

4 AKREDITÁCIA PODĽA ČLÁNKU 43 ODS. 1 VŠEOBECNÉHO
NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV

V článku 43 ods. 1 sa uznáva, že existuje niekoľko možností akreditácie certifikačných subjektov. Vo
všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa od dozorných orgánov a členských štátov požaduje, aby
vymedzili postup na akreditáciu certifikačných subjektov. V tejto časti sa stanovujú spôsoby na
akreditáciu stanovené v článku 43.

4.1 Úloha členských štátov
Článkom 43 ods. 1 sa od členských štátov vyžaduje zabezpečiť, aby boli certifikačné subjekty
akreditované, ale každému členskému štátu sa umožňuje určiť, kto je zodpovedný za vykonanie
posúdenia, ktoré povedie k akreditácii. Na základe článku 43 ods. 1 sú dostupné tri možnosti;
akreditáciu vykonáva:

(1) výlučne dozorný orgán na základe jeho vlastných požiadaviek;

12 Pozri odôvodnenie 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
13 Pozri článok 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa
stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.
14 Porovnaj s vymedzením pojmu „akreditácia“ podľa normy ISO 17011.
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(2) výlučne národný akreditačný orgán vymenovaný podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 a na
základe normy ISO/IEC 17065/2012 spolu s dodatočnými požiadavkami stanovenými
príslušným dozorným orgánom; alebo

(3) dozorný orgán aj národný akreditačný orgán (a v súlade so všetkými požiadavkami uvedenými
v predchádzajúcom bode 2).

Je na jednotlivých členských štátoch, aby rozhodli, či tieto akreditačné činnosti bude vykonávať
národný akreditačný orgán alebo dozorný orgán, alebo oba spoločne, ale v každom prípade sa musí
zabezpečiť poskytovanie primeraných prostriedkov15.

4.2 Súčinnosť s nariadením (ES) č. 765/2008
EDPB konštatuje, že v článku 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa národný akreditačný orgán
vymedzuje ako „jediný orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú
mu udelil štát“.

Článok 2 ods. 11 je možné považovať za nekonzistentný s článkom 43 ods. 1 všeobecného nariadenia
o ochrane údajov, v ktorom sa umožňuje akreditácia iným ako národný akreditačným orgánom
členského štátu. EDPB sa domnieva, že zámerom právneho predpisu EÚ bolo odchýliť sa od všeobecnej
zásady, že akreditáciu vykonáva výlučne národný akreditačný orgán, a to poskytnutím rovnakých
právomocí dozorným orgánom, pokiaľ ide o akreditáciu certifikačných subjektov. Preto článok 43
ods. 1 je lex specialis vzhľadom na článok 2 ods. 11 nariadenia č. 765/2008.

4.3 Úloha národného akreditačného orgánu
V článku 43 ods. 1 písm. b) sa stanovuje, že národný akreditačný orgán akredituje certifikačný subjekt
v súlade s normou ISO/IEC 17065/2012 a s dodatočnými požiadavkami stanovenými dozorným
orgánom, ktorý je príslušný.

EDPB na ujasnenie konštatuje, že konkrétny odkaz na odsek 1 písm. b) v článku 43 ods. 3 naznačuje, že
„tieto požiadavky“ poukazujú na „dodatočné požiadavky“ stanovené dozorným orgánom, ktorý je
príslušný podľa článku 43 ods. 1 písm. b) a na požiadavky stanovené v článku 43 ods. 2.

V priebehu akreditácie musia národné akreditačné orgány uplatňovať dodatočné požiadavky, ktoré
stanovujú dozorné orgány.

Certifikačný subjekt s existujúcou akreditáciou na základe normy ISO/IEC 17065/2012 pre certifikačné
schémy nesúvisiace so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktorý má v pláne rozšíriť rozsah
pôsobnosti svojej akreditácie tak, aby sa týkala certifikácie vydanej v súlade so všeobecným
nariadením o ochrane údajov, musí splniť dodatočné požiadavky stanovené dozorným orgánom, ak má
akreditáciu na starosti národný akreditačný orgán. Ak akreditáciu na certifikáciu podľa všeobecného
nariadenia o ochrane údajov udeľuje len príslušný dozorný orgán, certifikačný subjekt žiadajúci
o akreditáciu musí splniť požiadavky stanovené príslušným dozorným orgánom.

4.4 Úloha dozorného orgánu
EDPB konštatuje, že v článku 57 ods. 1 písm. q) sa stanovuje, že dozorný orgán vykonáva akreditáciu
certifikačného subjektu podľa článku 43 ako „úlohu dozorného orgánu“ podľa článku 57, a v článku 58
ods. 3 písm. e) sa stanovuje, že dozorný orgán má povoľovacie a poradné právomoci akreditovať
certifikačné subjekty podľa článku 43. Znenie článku 43 ods. 1 poskytuje určitú flexibilitu a akreditačná
funkcia dozorného orgánu sa chápe ako úloha len vtedy, ak je to vhodné. Na objasnenie tohto bodu sa
môžu použiť právne predpisy členského štátu. Napriek tomu, v priebehu akreditácie národným
akreditačným orgánom musí certifikačný subjekt podľa článku 43 ods. 2 písm. a) preukázať svoju

15 Pozri článok 4 ods. 9. nariadenia (ES) č. 765/2008.
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nezávislosť a odborné znalosti k spokojnosti príslušného dozorného orgánu vo vzťahu k predmetu
certifikačného mechanizmu, ktorý poskytuje.16

Ak členský štát určí, že certifikačné subjekty musia byť akreditované dozorným orgánom, dozorný
orgán okrem požiadaviek opísaných v článku 43 ods. 2 stanoví aj akreditačné požiadavky. V porovnaní
s povinnosťami súvisiacimi s akreditáciou certifikačných subjektov národnými akreditačnými orgánmi
sa v článku 43 stanovuje menej pokynov týkajúcich sa požiadaviek na akreditáciu, ak ju vykonáva
samotný dozorný orgán. V záujme prispenia k harmonizovanému prístupu k akreditácii by sa
akreditačné kritériá, ktoré dozorný orgán používa, mali riadiť normou ISO/IEC 17065 a mali by sa
doplniť dodatočnými požiadavkami, ktoré dozorný orgán stanovil podľa článku 43 ods. 1 písm. b). EDPB
konštatuje, že v článku 43 ods. 2 písm. a) – e) sa zohľadňujú a určujú požiadavky normy ISO 17065,
ktorými sa prispeje ku konzistentnosti.

Ak členský štát ustanoví, že certifikačné subjekty musia byť akreditované národnými akreditačnými
orgánmi, dozorný orgán musí stanoviť dodatočné požiadavky na doplnenie existujúcich akreditačných
dohovorov uvedených v nariadení (ES) č. 765/2008 (ak články 3–14 súvisia s organizáciou a prevádzkou
akreditácie orgánov posudzovania zhody) a technických pravidiel, v ktorých sa opisujú metódy
a postupy certifikačných subjektov. V tejto súvislosti sa v nariadení (ES) č. 765/2008 stanovuje ďalšie
usmernenie: V článku 2 ods. 10 sa vymedzuje akreditácia a vzťahuje sa na „harmonizované normy“
a „akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových
systémoch“. Z toho vyplýva, že dodatočné požiadavky stanovené dozorným orgánom musia zahŕňať
osobitné požiadavky a musia sa zamerať na uľahčenie posúdenia, okrem iného, nezávislosti a úrovne
odborných znalostí certifikačných subjektov na ochranu údajov, napríklad ich schopnosť hodnotiť
a potvrdiť spracovateľské operácie osobných údajov zo strany prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
podľa článku 42 ods. 1. To zahŕňa spôsobilosť požadovanú pre sektorové systémy, a to vzhľadom na
ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb a najmä ich práva na ochranu osobných údajov.17

Príloha k týmto usmerneniam môže pomôcť informovať príslušné dozorné orgány pri stanovení
„dodatočných požiadaviek“ v súlade s článkom 43 ods. 1 písm. b) a článkom 43 ods. 3.

V článku 43 ods. 6 sa uvádza, že „dozorný orgán zverejní požiadavky uvedené v odseku 3 tohto článku
a kritériá uvedené v článku 42 ods. 5 v ľahko dostupnej forme.“ Z toho dôvodu sa na zabezpečenie
transparentnosti musia uverejniť všetky kritériá a požiadavky schválené dozorným orgánom. Pokiaľ ide
o kvalitu a dôveru v certifikačné subjekty, bolo by žiadúce, aby boli všetky požiadavky na akreditáciu
jednoducho dostupné verejnosti.

4.5 Dozorný orgán v úlohe certifikačného subjektu
Článkom 42 ods. 5 sa stanovuje, že dozorný orgán môže vydávať certifikácie, ale všeobecným
nariadením o ochrane údajov sa v záujme splnenia požiadaviek podľa nariadenia (ES) č. 765/2008
nepožaduje, aby bol akreditovaný. EDPB konštatuje, že dozorný orgán sa článkom 43 ods. 1 písm. a)
a najmä článkom 58 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. a), e) a f) oprávňuje vykonávať akreditácie
a certifikácie, a zároveň poskytovať poradenstvo a prípadne odňať certifikáciu alebo nariadiť
certifikačným subjektom nevydávať certifikácie.

Môžu nastať situácie, v ktorých je oddelenie akreditačných a certifikačných úloh a povinností vhodné
alebo potrebné, napríklad, ak v členskom štáte súčasne existuje dozorný orgán a iné certifikačné
subjekty a všetky vydávajú rovnaké druhy certifikácií. Dozorné orgány by preto mali prijať dostatočné
organizačné opatrenia na oddelenie úloh podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom

16 V dodatočných požiadavkách stanovených príslušným dozorným orgánom podľa článku 43 ods. 1 písm. b) sa
musia určiť požiadavky na nezávislosť a odborné znalosti. Pozri aj prílohu 1 k usmerneniam.
17 Článok 1 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
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zakotviť a podporiť certifikačné mechanizmy, a zároveň prijať preventívne opatrenia, aby sa zamedzilo
konfliktom záujmov, ktoré z týchto úloh môžu vyplývať. Okrem toho by členské štáty a dozorné orgány
pri formulácii vnútroštátnych právnych predpisov a postupov súvisiacich s akreditáciou a certifikáciou
podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov mali mať na pamäti harmonizovanú európsku úroveň.

4.6 Akreditačné požiadavky
Prílohou k týmto usmerneniam sa poskytujú rady o spôsobe identifikácie dodatočných akreditačných
požiadaviek. V nej sa identifikujú príslušné ustanovenia vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov
a navrhujú sa požiadavky, ktoré dozorné orgány a národné akreditačné orgány musia vziať do úvahy
na zabezpečenie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Ako sa stanovuje vyššie, ak sú certifikačné subjekty akreditované národným akreditačným orgánom
podľa nariadenia (ES) č. 765/2008, ISO/IEC 17065/2012 bude príslušnou akreditačnou normou
doplnenou o dodatočné požiadavky stanovené dozorným orgánom. Článok 43 ods. 2 sa odráža
všeobecné ustanovenia normy ISO/IEC 17065/2012 vzhľadom na ochranu základných práv podľa
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Rámec v prílohe používa článok 43 ods. 2 a normu ISO/IEC
17065/2012 ako základ na identifikáciu požiadaviek spolu s ďalšími kritériami, ktoré súvisia
s posúdením odborných znalostí certifikačných subjektov v oblasti ochrany údajov a ich schopnosť
dodržiavať práva a slobody fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov zakotvené vo
všeobecnom nariadení o ochrane údajov. EDPB konštatuje, že sa zameriava predovšetkým
na zabezpečenie toho, aby certifikačné subjekty mali primeranú úroveň odborných znalostí v oblasti
ochrany údajov v súlade s článkom 43 ods. 1.

Dodatočné akreditačné požiadavky stanovené dozorným orgánom sa budú uplatňovať na všetky
certifikačné subjekty, ktoré žiadajú o akreditáciu. Akreditačný orgán zhodnotí, či je tento certifikačný
subjekt spôsobilý na vykonávanie certifikačnej činnosti v súlade s dodatočnými požiadavkami
a predmetom certifikácie. Musia obsahovať zmienky o konkrétnych sektoroch alebo oblastiach
certifikácie, pre ktoré je certifikačný subjekt akreditovaný.

EDPB takisto konštatuje, že okrem požiadaviek normy ISO/IEC 17065/2012 sú nevyhnutné aj osobitné
odborné znalosti v oblasti ochrany údajov, ak v mene akreditovaného certifikačného subjektu
vykonávajú časti alebo zložky certifikačných činností iné, externé subjekty, ako sú laboratóriá alebo
audítori. V týchto prípadoch nie je možná akreditácia týchto externých subjektov podľa samotného
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V záujme zabezpečenia vhodnosti týchto subjektov na ich
činnosť v mene akreditovaných certifikačných orgánov však akreditovaný certifikačný orgán musí
zabezpečiť, aby sa odborná znalosť v oblasti ochrany údajov požadovaná od akreditovaného orgánu
uplatňovala a preukázala aj u externého subjektu vo vzťahu k vykonávanej relevantnej činnosti.

Rámec na identifikovanie dodatočných akreditačných požiadaviek uvedený v prílohe k týmto
usmerneniam nepredstavuje procedurálnu príručku pre akreditačný postup vykonávaný národným
akreditačným orgánom alebo dozorným orgánom. Poskytuje usmernenie týkajúce sa štruktúry
a metodológie, a teda súbor nástrojov pre dozorné orgány na identifikovanie dodatočných požiadaviek
na akreditáciu.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)


